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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α’
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΝΟΜΟΤ – ΟΡΗΜΟΗ – ΚΑΝΟΝΔ ΓΗΑΚΗΝΖΖ
Άξζξν 1.

Αληηθείκελν - Πεδίν Δθαξκνγήο.

Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο λφκνπ είλαη ν θαζνξηζκφο φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ νκαιή
ιεηηνπξγία ζπγθεθξηκέλσλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αζθνχληαη ζε αλνηθηφ ρψξν.
Άξζξν 2.

Δλλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί.

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο λφκνπ ηζρχνπλ νη αθφινπζνη ελλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί:
1. «Υπαίθπιο Εμπόπιο»: ε εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ αζθείηαη ζην χπαηζξν, ζε αλνηθηφ ρψξν,
φπσο ελδεηθηηθά ε πψιεζε πξντφλησλ ζε ιατθέο αγνξέο, ζε ινηπέο νξγαλσκέλεο ππαίζξηεο αγνξέο,
ην πιαλφδην εκπφξην θηι. Γηα ηελ άζθεζε ησλ ελ ιφγσ δξαζηεξηνηήησλ επηιέγεηαη δεκφζηνο ή
δεκνηηθφο ρψξνο (ηδηφθηεηνο, κηζζσκέλνο ή παξαρσξεκέλνο) κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο
πνπ νξίδνληαη απφ ηελ εθάζηνηε αξκφδηα αξρή.
2. «Σηάζιμο Εμπόπιο»: ε άζθεζε ππαίζξηαο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ κεκνλσκέλν πσιεηή
πνπ δελ κεηαθηλείηαη απφ ην θαζνξηζκέλν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ζηαζεξφ ζεκείν.
3. «Πλανόδιο Εμπόπιο»: ε άζθεζε ππαίζξηαο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ πσιεηή πνπ
κεηαθηλείηαη κε ή ρσξίο ηε ρξήζε νπνηνπδήπνηε απηνθηλνχκελνπ ή ξπκνπιθνχκελνπ νρήκαηνο ή
νπνηνπδήπνηε άιινπ θηλεηνχ κέζνπ.
4. «Παπαγωγόρ πωληηήρ ςπαιθπίος εμποπίος»: ν πσιεηήο, ν νπνίνο δξαζηεξηνπνηείηαη ζην
ππαίζξην εκπφξην θαη δηαζέηεη πξντφληα απνθιεηζηηθά ηδίαο παξαγσγήο.


Σα θπζηθά πξφζσπα ηα νπνία είλαη επαγγεικαηίεο αγξφηεο ζχκθσλα κε ην λ. 3874/2010
(Α΄151), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη.



Οη αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί, γπλαηθείνη ζπλεηαηξηζκνί, νκάδεο θαη νξγαλψζεηο παξαγσγψλ,
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην λ.4384/2016 (ΦΔΚ Α΄78), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, γηα ηε
δηάζεζε πξντφλησλ ησλ κειψλ ηνπο.



Σα θπζηθά πξφζσπα ρεηξνηέρλεο, νη νπνίνη παξάγνπλ είδε ιατθήο ηέρλεο, θνζκήκαηα,
θαιιηηερλήκαηα θαη ινηπά έξγα πξσηφηππεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο.

5. «Μεηαποίηζη»: ε ελέξγεηα κε ηελ νπνία ηξνπνπνηείηαη νπζηαζηηθά ην αξρηθφ πξντφλ
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο ηνπ θαπλίζκαηνο, ηνπ αιαηίζκαηνο, ηεο
σξίκαλζεο ηεο απνμήξαλζεο, ηνπ καξηλαξίζκαηνο, ηεο εθρχιηζεο, ηεο εμψζεζεο ή ζπλδπαζκνχ
απηψλ ησλ κεζφδσλ.
6. «Μεηαποιημένα πποϊόνηα»: ηα ηξφθηκα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε κεηαπνίεζε κε κεηαπνηεκέλσλ
πξντφλησλ. Σα πξντφληα απηά είλαη δπλαηφ λα πεξηέρνπλ ζπζηαηηθά ηα νπνία είλαη αλαγθαία γηα
ηελ παξαζθεπή ηνπο ή ηα νπνία ηνπο πξνζδίδνπλ ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά.
7. «Επαγγελμαηίαρ πωληηήρ ςπαιθπίος εμποπίος »: ην θπζηθφ πξφζσπν, ην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη
ζην ππαίζξην εκπφξην δηαζέηνληαο ηα πξνβιεπφκελα είδε, ηα νπνία δελ πξνέξρνληαη απφ ηδία
παξαγσγή.
8. «Αγποηικά Πποϊόνηα»: ηα πξντφληα ηνπ εδάθνπο, ηεο θηελνηξνθίαο, ηεο ζαιάζζηαο αιηείαο, ηεο
ζπνγγαιηείαο, ηεο νζηξαθαιηείαο, ηεο αιηείαο εζσηεξηθψλ πδάησλ, ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο, ηεο
δαζνπνλίαο, ηεο ζεξακαηνπνλίαο θαη ησλ θάζε είδνπο εθηξνθψλ θαη ηα πξντφληα πνπ πξνέξρνληαη
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απφ ην πξψην ζηάδην επεμεξγαζίαο ή κεηαπνίεζεο απηψλ, θαζψο θαη θάζε άιιν πξντφλ πνπ
πξνέξρεηαη απφ ηελ αγξνηηθή ελ γέλεη δξαζηεξηφηεηα.
9. «Λαϊκή αγοπά»: ε ππαίζξηα, κεηαθηλνχκελε, νξγαλσκέλε αγνξά, ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη
παξαγσγνί πξσηνγελψλ θαη κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ νηθνηερλίαο, θαζψο θαη επαγγεικαηίεο
πσιεηέο γηα ηε δηάζεζε θπξίσο πξσηνγελψλ, αιιά θαη βηνκεραληθψλ εηδψλ.
10. «Εμποποπανήγςπιρ»: ε ππαίζξηα αγνξά, ζηελ νπνία δηαηίζεληαη πνηθίια εκπνξεχκαηα, κε ηελ
επθαηξία γηνξηήο επεηεηαθνχ ραξαθηήξα ή ζξεζθεπηηθνχ παλεγπξηνχ.
11. «Κςπιακάηικερ αγοπέρ»: νη θπξηαθάηηθεο ππαίζξηεο αγνξέο πνπ ιεηηνπξγνχλ εζηκηθά θαη ζηηο
νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη θπξίσο παιαηνπψιεο, ζπιιέθηεο, ξαθνζπιιέθηεο θαη ζπλαθείο
επηηεδεπκαηίεο.
12. «Φπιζηοςγεννιάηικερ και Παζσαλινέρ αγοπέρ»: νη αγνξέο πνπ ιεηηνπξγνχλ ηελ πεξίνδν ησλ
Υξηζηνπγέλλσλ θαη ηνπ Πάζρα θαη ζηηο νπνίεο πσινχληαη είδε πνπ δηθαηνινγνχληαη απφ ην
ραξαθηήξα ησλ εκεξψλ θαηά ηηο νπνίεο δηεμάγνληαη.
13. «Οικοηεσνία»: ε κηθξήο θιίκαθαο κεηαπνίεζε γεσξγηθψλ πξντφλησλ απφ παξαγσγφ
εγγεγξακκέλν ζην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Οηθνηερλίαο (Κ.Η.Μ.Ο.).
14. «Κινηηέρ κανηίνερ» : νρήκαηα, απηνθηλνχκελα ή ξπκνπιθνχκελα, δηαζθεπαζκέλα ζε θηλεηά
θαηαζηήκαηα, ηα νπνία ζχκθσλα κε ηελ παξ.Α 3
ηνπ άξζξνπ 14 ηεο κε αξηζκφ
Τ1γ/Γ.Π/νηθ.96967/8-10-2012 (ΦΔΚ Β΄2718) Τπνπξγηθήο Απφθαζεο κε ζέκα «Υγειονομικοί όποι
και πποϋποθέζειρ λειηοςπγίαρ επισειπήζεων ηποθίμων και ποηών και άλλερ διαηάξειρ», φπσο
εθάζηνηε ηζρχεη, θαηαηάζζνληαη ζηηο επηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο θαη εηδηθφηεξα ζηηο
επηρεηξήζεηο παξαζθεπήο ή θαη πξνζθνξάο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ζε θηλεηνχο ή πξνζσξηλνχο
ρψξνπο. Σα αλσηέξσ νρήκαηα δελ δχλαληαη λα αλαπηχζζνπλ ηξαπεδνθαζίζκαηα, ελψ γηα ηελ
παξνρή άδεηαο είλαη απαξαίηεηε ε βεβαίσζε θαηαιιειφηεηαο ηνπ νρήκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο
ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο.
15. «Καηανομή-Τοποθέηηζη»: ε δηαδηθαζία ζηειέρσζεο ησλ ιατθψλ αγνξψλ κε πσιεηέο,
αλεμάξηεηα απφ ηελ ηδηφηεηά ηνπο.
16. «Απόδοζη θέζηρ»: λνείηαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία απνδίδεηαη ζπγθεθξηκέλε,
νξηνζεηεκέλε θαη αξηζκεκέλε ζέζε ζε δηθαηνχρν πσιεηή κίαο ζπγθεθξηκέλεο Λατθήο Αγνξάο.
17. «Φοπέαρ λειηοςπγίαρ λαϊκήρ αγοπάρ»: ν θνξέαο πνπ είλαη αξκφδηνο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηελ
εχξπζκε ιεηηνπξγία απηήο θαη πνπ επηιακβάλεηαη θάζε ζρεηηθνχ ζέκαηνο πνπ αλαθχπηεη, ηφζν κε
ηε ιεηηνπξγία ηεο ελ γέλεη, φζν θαη κε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ πσιεηψλ ζε
απηέο. Πξνθεηκέλνπ γηα ηηο ιατθέο αγνξέο πνπ ιεηηνπξγνχλ εληφο ησλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ ηεο
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη ηεο Μεηξνπνιηηηθήο Δλφηεηαο Θεζζαινλίθεο αξκφδηνο θνξέαο νξίδεηαη ε
Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη ε Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο αληίζηνηρα. Γηα ηηο ιατθέο αγνξέο ηεο
ινηπήο επηθξάηεηαο, αξκφδηνο θνξέαο νξίδεηαη ν δήκνο, εληφο ησλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ ηνπ νπνίνπ
ιεηηνπξγεί ε ιατθή αγνξά.
Άξζξν 3.

Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο δηάζεζεο πξντφλησλ

1.
Σα δηαηηζέκελα απφ ηνπο πσιεηέο ζηηο ιατθέο αγνξέο δηαηξνθηθά πξντφληα, αλάινγα κε ην
είδνο ηνπο, ζα πξέπεη λα πιεξνχλ φινπο ηνπο φξνπο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ, φπσο
νξίδνληαη θάζε θνξά ζηελ θείκελε εζληθή θαη ελσζηαθή λνκνζεζία, θαη εηδηθφηεξα ζηνλ Κψδηθα
Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ, ζηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο Κηεληαηξηθήο Ννκνζεζίαο, ζηνπο Καλφλεο
Γηαθίλεζεο θαη Δκπνξίαο Πξντφλησλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ (ΓΙ.Δ.Π.Π.Τ. – Τ.Α. Α2-718/31-072014, ΦΔΚ Β’ 2090) θαη ζηηο ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Δηδηθφηεξα, γηα ηα
λσπά oπσξνθεπεπηηθά εθαξκφδεηαη ν Καλ.(ΔΔ) αξηζκ.543/2011, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ
Καλ. (ΔΔ) 499/2014. Σα είδε δσηθήο πξνέιεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ λσπψλ εηδψλ
αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο θαη ηα θαηεςπγκέλα πξντφληα γεληθψο, πξέπεη λα δηαηεξνχληαη, λα
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δηαθηλνχληαη θαη λα δηαηίζεληαη απφ εηδηθά δηαζθεπαζκέλα νρήκαηα απηνθίλεηα ή ξπκνπιθνχκελα.
ε θάζε πεξίπησζε εθαξκφδεηαη θαη ε θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ΤΑ 15523/2006 (Β`
1187/31.8.2006) σο ηζρχεη, θαη ν «Οδεγφο Τγηεηλήο γηα ηνπο πσιεηέο ηξνθίκσλ ζε ιατθέο αγνξέο»
ηνπ Δληαίνπ Φνξέα Διέγρνπ Σξνθίκσλ (ΔΦΔΣ).
2.
Όια ηα πξνο πψιεζε ζην Τπαίζξην Δκπφξην είδε ζα δηαηίζεληαη ζχκθσλα κε ηνπο Καλφλεο
ΓΙ.Δ.Π.Π.Τ., ζα πιεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ θαη ζε
θακία πεξίπησζε δε ζα ζπληζηνχλ παξάλνκε απνκίκεζε πξντφλησλ ή ζα δηαθηλνχληαη θαηά
παξάβαζε ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο δηαηάμεσλ
ηεο θνηλνηηθήο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο θαη ηνπ Δζληθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (λ. 2960/2001 ΦΔΚ
Α’ 265), ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ λ.4446/2016 (ΦΔΚ Α΄240).
3.
Κάζε παξαγσγφο πσιεηήο Τπαηζξίνπ Δκπνξίνπ θαηαγξάθεη ηηο πάζεο θχζεσο
δηαθηλνχκελεο πνζφηεηεο (πξνο πψιεζε, επηζηξνθή, θαηαζηξνθή) ζε Γειηία Απνζηνιήο θαζψο θαη
ηεξεί Καηαζηάζεηο Γηαθηλνχκελσλ Πνζνηήησλ αλά πξντφλ ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα,
αξηζκεκέλεο θαη ζεσξεκέλεο απφ ηελ αξρή έθδνζεο θαη αλαλέσζεο ηεο άδεηάο ηνπ. Οη ελ ιφγσ
Καηαζηάζεηο θαζψο θαη ηα Γειηία Απνζηνιήο ζα ηεξνχληαη απφ ηνπο πσιεηέο γηα ρξνληθφ
δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ.

Αδειοδοτοφςα αρχή:
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Τπογραφή - φραγίδα

4

4.
Κάζε πσιεηήο Τπαίζξηνπ Δκπνξίνπ, δχλαηαη λα δηαζέηεη ηα πξνο πψιεζε πξντφληα ζε
εηδηθά δηαζθεπαζκέλα πξνο ηνχην νρήκαηα επαγγεικαηηθήο ρξήζεο κε κήθνο έσο 8m, φπνπ
ππάξρεη δπλαηφηεηα εληαίαο αλάπηπμεο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ηα δηαζθεπαζκέλα νρήκαηα
λα δηαζέηνπλ Έγθξηζε Σχπνπ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηε δηαδηθαζία ηεο Τ.Α. 5299/406/2012
(ΦΔΚ Β’ 2840).

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β’
ΑΓΔΗΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΤ ΠΩΛΖΣΖ ΤΠΑΗΘΡΗΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ
Άξζξν 4.

Γηθαηνχρνη

Η άδεηα Παξαγσγνχ πσιεηή ππαίζξηνπ εκπνξίνπ ρνξεγείηαη ζε:

1.


θπζηθά πξφζσπα ηα νπνία είλαη επαγγεικαηίεο αγξφηεο ζχκθσλα κε ην λ. 3874/2010
(Α΄151), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη.



αγξνηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο, γπλαηθείνπο ζπλεηαηξηζκνχο, νκάδεο παξαγσγψλ θαη
νξγαλψζεηο παξαγσγψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην λ.4384/2016 (ΦΔΚ Α΄78), φπσο
εθάζηνηε ηζρχεη, απνθιεηζηηθά γηα ηε δηάζεζε πξντφλησλ ησλ κειψλ ηνπο.



θπζηθά πξφζσπα θαιιηηέρλεο, ρεηξνηέρλεο, νη νπνίνη παξάγνπλ είδε ιατθήο ηέρλεο,
θνζκήκαηα, θαιιηηερλήκαηα θαη ινηπά έξγα πξσηφηππεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο
απνθιεηζηηθά δηθήο ηνπο δεκηνπξγίαο.

2.
Σα θπζηθά πξφζσπα επαγγεικαηίεο αγξφηεο δχλαληαη λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε πάζεο
κνξθήο ππαίζξηεο αγνξέο, θαζψο θαη ζην ηάζηκν θαη Πιαλφδην Δκπφξην, κε ηελ επηθχιαμε ηεο
παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 13. Οη αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί, γπλαηθείνη ζπλεηαηξηζκνί, νκάδεο θαη
νξγαλψζεηο παξαγσγψλ κπνξνχλ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη κφλν ζε νξγαλσκέλεο αγνξέο, φπσο
Λατθέο Αγνξέο θαη Αγνξέο Καηαλαισηψλ.
Κάζε πλεηαηξηζκφο, Οκάδα ή Οξγάλσζε Παξαγσγψλ δηθαηνχηαη κία άδεηα Λατθήο Αγνξάο αλά
20 κέιε θαη φρη παξαπάλσ απφ 10 άδεηεο, θάζε γπλαηθείνο ζπλεηαηξηζκφο κία άδεηα αλά 10 κέιε
θαη φρη παξαπάλσ απφ δχν άδεηεο. Σα πξντφληα πνπ δηαηίζεληαη απφ ηνπο πλεηαηξηζκνχο
ππνρξεσηηθά ζπλνδεχνληαη απφ παξαζηαηηθά ζηνηρεία, απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη απφ πνηφλ
παξαγσγφ πξνέξρνληαη ηα είδε. Δηδηθά γηα ηνπο γπλαηθείνπο ζπλεηαηξηζκνχο ε πξψηε χιε ησλ
παξαγφκελσλ πξντφλησλ δελ απαηηείηαη λα είλαη ηδίαο παξαγσγήο ησλ κειψλ ηνπ. ε θάζε Λατθή
Αγνξά νη σο άλσ πλεηαηξηζκνί δελ επηηξέπεηαη λα θαηέρνπλ παξαπάλσ ηεο κίαο ζέζεο. Οη
Παξαγσγνί ρεηξνηέρλεο εηδψλ ιατθήο ηέρλεο θαη θαιιηηερλεκάησλ δχλαληαη λα
δξαζηεξηνπνηνχληαη κφλν ζην ηάζηκν Δκπφξην θαη ζε θάζε κνξθήο νξγαλσκέλε αγνξά πιελ
ιατθψλ αγνξψλ.
3.
Οη παξαγσγνί πσιεηέο δχλαληαη λα ππνβνεζνχληαη ή λα αλαπιεξψλνληαη απφ ηε ζχδπγν ή
ηα ηέθλα ηνπο, εθφζνλ απηνί δελ θαηέρνπλ άδεηα ππαίζξηνπ εκπνξίνπ, ρσξίο επηπξφζζεηεο
δηαηππψζεηο πέξαλ ηεο απιήο δήισζεο ζηνλ αξκφδην θνξέα, ηελ ππνβνιή πηζηνπνηεηηθνχ
νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο θαη θαηαρψξηζεο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζην έληππν ηεο άδεηάο ηνπο.
ηελ πεξίπησζε πλεηαηξηζκνχ ή αλαγλσξηζκέλεο νκάδαο παξαγσγψλ, φηαλ θσιχεηαη ν
δεισκέλνο ππάιιεινο, ηφηε αληηθαζίζηαηαη κε άιινλ δεισκέλν ππάιιειν κεηά απφ γλσζηνπνίεζε
ζην δήκν ηεο έδξαο ηνπ πλεηαηξηζκνχ. Σηο πσιήζεηο δχλαηαη επίζεο λα δηελεξγεί
ζπλεηαηξηδφκελνο παξαγσγφο.
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4.
Γηα ηελ άζθεζε ηεο ππαίζξηαο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο νη ελδηαθεξφκελνη παξαγσγνί
εθδίδνπλ ζρεηηθή άδεηα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ.
Άξζξν 5.

ηνηρεία ηεο άδεηαο παξαγσγνχ πσιεηή ππαίζξηνπ εκπνξίνπ

1.
Η ελ ιφγσ άδεηα θέξεη ηελ νλνκαζία «ΑΓΔΙΑ ΠΑΡΑΓΧΓΟΤ ΠΧΛΗΣΗ ΤΠΑΙΘΡΙΟΤ
ΔΜΠΟΡΙΟΤ» θαη πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηνηρεία.
α)
Σν θνξέα πνπ εθδίδεη ηελ άδεηα, ηνλ αξηζκφ ηεο άδεηαο, ηελ αξρηθή εκεξνκελία
έθδνζήο ηεο θαη ηνλ αξηζκφ θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν θάηνρνο.
β)
Σα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ παξαγσγνχ, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, ηπρφλ ζηνηρεία
άδεηαο δηακνλήο θαη αξηζκφ δεκνηνινγίνπ θαηά πεξίπησζε, ζηελ πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ.
Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα πλεηαηξηζκφ ή Οκάδα παξαγσγψλ, ε άδεηα εθδίδεηαη ζην φλνκα ηνπ
πλεηαηξηζκνχ ή ηεο νκάδαο παξαγσγψλ θαη επ’ απηήο αλαγξάθνληαη θαη ηα ζηνηρεία ηνπ
δεισκέλνπ ππαιιήινπ πνπ δηελεξγεί ηηο πσιήζεηο.
γ)
Σνλ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ θαη ηελ αξκφδηα Γεκφζηα Οηθνλνκηθή
Τπεξεζία, ζηελ νπνία ππάγεηαη ν πσιεηήο, ηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα θαη ηνλ αξηζκφ Α.Μ.Κ.Α.
δ)
ε πεξίπησζε πνπ ν Παξαγσγφο δξαζηεξηνπνηείηαη ζε ιατθέο αγνξέο, ηηο
ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο εληφο απηψλ πνπ θαηέρεη ν πσιεηήο, αλά εκέξα, θαζψο θαη θάζε
κεηαγελέζηεξε κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ απηψλ.
ε πεξίπησζε πνπ ν Παξαγσγφο δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ηάζηκν Δκπφξην, ην
ζπγθεθξηκέλν ζεκείν δξαζηεξηνπνίεζεο
ε πεξίπησζε πνπ ν Παξαγσγφο δξαζηεξηνπνηείηαη ζην Πιαλφδην Δκπφξην, ηελ
Πεξηθέξεηα, ζηα φξηα ηεο νπνίαο επηηξέπεηαη λα θηλείηαη πιαλνδίσο.
ε) Σα παξαγφκελα πξντφληα θαη ηηο ζπλνιηθέο πνζφηεηεο απηψλ πνπ πξφθεηηαη λα δηαηεζνχλ
θαηά ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα, γηα ηα νπνία αλαλεψλεηαη ε άδεηα, θαζψο θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο
Δλφηεηεο, ζηηο νπνίεο βξίζθνληαη νη εθκεηαιιεχζεηο ηνπο, φπνπ απαηηείηαη.
δ) Σα ζηνηρεία (φλνκα, επψλπκν, παηξψλπκν, ΑΦΜ) ησλ αηφκσλ πνπ ζα ππνβνεζνχλ ή ζα
αλαπιεξψλνπλ ηνλ δηθαηνχρν πσιεηή παξαγσγφ πσιεηή.
ε) Σνλ αξηζκφ ηνπ παξαγσγνχ ζην Μεηξψν Δκπφξσλ Νσπψλ Οπσξνθεπεπηηθψλ, γηα ηηο
πεξηπηψζεηο πνπ απηφο απαηηείηαη.
2.
Η άδεηα ζα ηππψλεηαη ζε απιφ ραξηί δηαζηάζεσλ Α4 (21Υ29,7 εθ.), ζε φζα θχιια
απαηηείηαη γηα ηελ νξζή θαη επαλάγλσζηε εθηχπσζε ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ. Ο δηθαηνχρνο ή ην
άηνκν πνπ ηνλ αλαπιεξψλεη νθείιεη λα θέξεη ην πξσηφηππν έληππν ηεο αδείαο ηνπ θαζ’ φιε ηε
δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ, λα ην επηδεηθλχεη ζηα ειεγθηηθά φξγαλα θαη λα ην δηαηεξεί ζε
θαιή θαηάζηαζε. Σπρφλ απψιεηα ηνπ εληχπνπ ηεο άδεηαο ζεκαίλεη αδπλακία δξαζηεξηνπνίεζεο
κέρξη ηελ επαλέθδνζε ηνπ. Δπαλέθδνζε ή επαλεθηχπσζε άδεηαο ιφγσ απψιεηαο ή γηα νπνηνδήπνηε
άιιν ιφγν πξνυπνζέηεη ηελ θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Φνξέα έθδνζεο ηεο άδεηαο χςνπο 20 €.
Άξζξν 6.

Υσξηθή ηζρχο άδεηαο παξαγσγνχ πσιεηή ππαίζξηνπ εκπνξίνπ.

1. Λατθέο Αγνξέο: θάζε δηθαηνχρνο Παξαγσγφο Πσιεηήο επηηξέπεηαη λα δξαζηεξηνπνηείηαη ζε
Λατθέο Αγνξέο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε φιε ηελ επηθξάηεηα, αθνχ αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία πνπ
πξνβιέπεηαη ζηνλ παξφληα λφκν γηα ηελ θαηαλνκή- ηνπνζέηεζε ζε ιατθέο αγνξέο.
2. ηάζηκν Δκπφξην: θάζε δηθαηνχρνο Παξαγσγφο Πσιεηήο επηηξέπεηαη λα αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηά
ηνπ ζην πξνθαζνξηζκέλν απφ ην Γήκν ζεκείν, γηα ην νπνίν ηνπ έρεη ρνξεγεζεί ε άδεηα. Οη
Παξαγσγνί κπνξνχλ λα αηηεζνχλ ζέζε ηάζηκνπ Δκπνξίνπ, ζε Γήκν πνπ βξίζθεηαη εληφο ησλ
γεσγξαθηθψλ νξίσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ή ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ πνπ βξίζθνληαη
νη γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο ηνπ. Σν χςνο θαη ν ηξφπνο είζπξαμεο ηνπ θαηαβαιιφκελνπ ηέινπο
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αλά ζέζε θαζνξίδνληαη απφ ην Γήκν ζχκθσλα κε ηελ εηδηθφηεξε θείκελε λνκνζεζία. Δηδηθά ε
παξαγσγηθή άδεηα γηα είδε ιατθήο ηέρλεο θαη θαιιηηερλεκάησλ ηζρχεη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ
ηνπ Γήκνπ, ν νπνίνο έρεη εθδψζεη ηελ άδεηα θαη έρεη παξαρσξήζεη ρψξν κεηά απφ αίηεκα ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ. Γξαζηεξηνπνίεζε ζε άιιν δήκν πξνηίκεζεο ηνπ αδεηνχρνπ, πέξαλ απηνχ πνπ έρεη
εθδψζεη ηελ άδεηα, δχλαηαη λα επηηξαπεί, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν δήκνο εγθξίλεη ην αίηεκα γηα
δξαζηεξηνπνίεζε ζε ζπγθεθξηκέλν ρψξν θαη ρξνληθφ δηάζηεκα.
Οη δήκνη ππνρξενχληαη λα νξίδνπλ ρψξνπο, ζηνπο νπνίνπο επηηξέπεηαη λα δξαζηεξηνπνηνχληαη νη
ελ ιφγσ πσιεηέο.
3. Πιαλφδην Δκπφξην: θάζε δηθαηνχρνο Παξαγσγφο Πσιεηήο επηηξέπεηαη λα αζθεί ηε
δξαζηεξηφηεηά ηνπ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηεο Πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία δηαηεξεί ηηο
γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο ηνπ. Η παξνχζα δηάηαμε πεξηιακβάλεη απηνδηθαίσο θαη ηηο πθηζηάκελεο
άδεηεο πιαλνδίνπ εκπνξίνπ παξαγσγνχ.
Άξζξν 7.
1.

Δίδε εκπνξίαο παξαγσγηθψλ αδεηψλ

Σα είδε εκπνξίαο είλαη:

(α) νπσξνθεπεπηηθά
(β) απγά ζθξαγηζκέλα κε ην δηαθξηηηθφ αξηζκφ ηνπ παξαγσγνχ
(γ) ινηπά αγξνηηθά πξντφληα, φπσο ελδεηθηηθά ειηέο, θαξχδηα, θάζηαλα
(δ) ειαηφιαδν ζπζθεπαζκέλν, φπσο νξίδεηαη ζηελ απφθαζε 323902/18.09.2009 (Β΄2026) «
πκπιεξσκαηηθά κέηξα ηνπ Καλνληζκνχ 1019/2002»
(ε) νίλνο εκθηαισκέλνο, ν νπνίνο έρεη παξαρζεί, εκθηαισζεί θαη επηζεκαλζεί, ζχκθσλα κε ηελ
θείκελε ελσζηαθή θαη εζληθή ακπειννηληθή λνκνζεζία
(ζη) κέιη ηππνπνηεκέλν
(δ) πνπιεξηθά θαη θνπλέιηα πνπ πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ,
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε εζληθή θαη ελσζηαθή λνκνζεζία
(ε) λσπά αιηεπηηθά πξντφληα ζάιαζζαο, γιπθψλ πδάησλ, πδαηνθαιιηέξγεηαο
(ζ) πξντφληα απφζηαμεο κηθξψλ απνζηαγκαηνπνηψλ (δηήκεξσλ)
(η) άλζε, θαιισπηζηηθά θπηά, αξσκαηηθά θαη θαξκαθεπηηθά θπηά θαη θεπεπηηθφ ρψκα, ην νπνίν
δελ έρεη ππνζηεί βηνκεραληθή επεμεξγαζία, θαζψο θαη πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ θαιιηεξγνχκελσλ
θπηηθψλ εηδψλ (θπηάξηα θεπεπηηθψλ, δελδξχιιηα νπσξνθφξσλ, θπηά ακπέινπ) ππφ ηηο
πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ ν λφκνο 1564/1985 (Α΄164), φπσο ηζρχεη θαη νη ππνπξγηθέο απνθάζεηο
πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη΄εμνπζηνδφηεζή ηνπο.
(ηα) ηα πξντφληα νηθνηερλίαο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3 ηεο κε αξηζκφ 4912/120862/5-11-2015
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ (ΦΔΚ Β΄2468), κε ηνπο φξνπο θαη ηηο
πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή.
(ηβ) είδε ιατθήο ηέρλεο, θνζκήκαηα, θαιιηηερλήκαηα θαη ινηπά έξγα πξσηφηππεο θαιιηηερληθήο
δεκηνπξγίαο.
2.
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο είλαη δπλαηφ λα πξνζηίζεληαη ή λα
αθαηξνχληαη πσινχκελα είδε πέξαλ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ θαη λα πξνζηίζεληαη ή λα αθαηξνχληαη
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.
Άξζξν 8.

Αξκφδηα Αξρή έθδνζεο θαη αλαλέσζεο ησλ παξαγσγηθψλ αδεηψλ
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Αξκφδηα αξρή έθδνζεο θαη αλαλέσζεο ησλ παξαγσγηθψλ αδεηψλ είλαη ν δήκνο κφληκεο θαηνηθίαο
ηνπ παξαγσγνχ. Γηα ρνξήγεζε παξαγσγηθήο άδεηαο ιατθψλ αγνξψλ ζε παξαγσγνχο πνπ έρνπλ ηε
κφληκε θαηνηθία ηνπο ζε δήκν πνπ γεσγξαθηθά αλήθεη ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη ηε
Μεηξνπνιηηηθή Δλφηεηα Θεζζαινλίθεο, αξκφδηα αξρή έθδνζεο θαη αλαλέσζεο ηεο άδεηαο νξίδεηαη
ε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο αληίζηνηρα, νη νπνίεο είλαη αξκφδηεο θαη γηα ηελ
αλαλέσζε ησλ αδεηψλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηνπο πξψελ Οξγαληζκνχο Λατθψλ Αγνξψλ Αηηηθήο
θαη Θεζζαινλίθεο αληίζηνηρα.
Γηα ηηο παξαπάλσ άδεηεο αξκνδηφηεηαο ησλ σο άλσ Πεξηθεξεηψλ, νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπο
ππνρξενχληαη εληφο δχν κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λα ελεκεξψζνπλ ηνπο δήκνπο
κφληκεο θαηνηθίαο ησλ παξαγσγψλ, ζηνπο νπνίνπο έρνπλ εθδψζεη δηαρξνληθά παξαγσγηθή άδεηα
απνζηέιινληαο ζρεηηθέο θαηαζηάζεηο αδεηνχρσλ.
Πξνθεηκέλνπ γηα πλεηαηξηζκνχο, Οκάδεο θαη Οξγαλψζεηο Παξαγσγψλ θαη Γπλαηθείνπο
πλεηαηξηζκνχο αξκφδηα αξρή έθδνζεο ησλ αδεηψλ νξίδεηαη ν δήκνο, ζηνλ νπνίν νη παξαπάλσ
έρνπλ ηελ έδξα ηνπο, πιελ απηψλ πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηεο
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη Μεηξνπνιηηηθήο Δλφηεηαο Θεζζαινλίθεο, γηα ηνπο νπνίνπο αξκνδηφηεηα
έρεη ε νηθεία Πεξηθέξεηα. Γηα ηε κεηέπεηηα δξαζηεξηνπνίεζε ησλ αδεηνχρσλ παξαγσγψλ πσιεηψλ,
αλάινγα κε ηνλ ρψξν πνπ επηζπκνχλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ, αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ
πεξηγξάθεηαη ζηα αληίζηνηρα θεθάιαηα ηνπ παξφληνο.
Πξνθεηκέλνπ γηα είδε ηέρλεο-ρεηξνηερλήκαηα αξκφδηα αξρή έθδνζεο ηεο άδεηαο είλαη ν δήκνο, ζηνλ
νπνίν ν ελδηαθεξφκελνο αηηείηαη ηε δξαζηεξηνπνίεζή ηνπ, ν νπνίνο νξίδεη θαη ηε δηάξθεηα ηζρχνο
ηεο άδεηαο απηήο.
Γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ν ελδηαθεξφκελνο θαηαζέηεη ππέξ ηεο αξκφδηαο αξρήο έθδνζεο θαη
αλαλέσζεο παξάβνιν χςνπο 15 Δπξψ θαη ζε θάζε αλαλέσζε ηεο άδεηάο ηνπ παξάβνιν χςνπο 5 €.
Άξζξν 9.

Γηθαηνινγεηηθά γηα έθδνζε παξαγσγηθήο άδεηαο

1.
Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ έθδνζε παξαγσγηθήο άδεηαο επαγγεικαηία αγξφηε πξνζθνκίδνληαη ηα
θάησζη δηθαηνινγεηηθά:
α) Αίηεζε ζπλνδεπφκελε απφ Τπεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία ν ελδηαθεξφκελνο δειψλεη ππεχζπλα
φηη δελ θαηέρεη νπνηαζδήπνηε άιιεο κνξθήο άδεηα ππαηζξίνπ εκπνξίνπ. ηε δήισζε αλαγξάθεηαη
θαη ν αξηζκφο Μεηξψνπ Δκπφξσλ Νσπψλ Οπσξνθεπεπηηθψλ, γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη.
β) Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μεηξψν Αγξνηψλ θαη Αγξνηηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ ηνπ λ.3874/2010
(ΦΔΚ Α΄151), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη φηη ν ελδηαθεξφκελνο είλαη
επαγγεικαηίαο αγξφηεο.
γ) Αληίγξαθν ηεο Δληαίαο Αίηεζεο Δλίζρπζεο, ζχκθσλα κε ηηο εζληθέο δηαηάμεηο, ηνπ αληίζηνηρνπ
έηνπο κε ηε Γήισζε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο θαη Αληίγξαθν Δληαίαο Γήισζεο
Καιιηέξγεηαο/Δθηξνθήο ΔΛΓΑ
δ) Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο
ε) Βεβαίσζε έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο απφ ην TAXIS
ζη) Βεβαίσζε ηακεηαθήο κεραλήο απφ ην TAXIS
ε) Πηζηνπνηεηηθφ πγείαο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία
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Πξνθεηκέλνπ γηα αγξνηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο, γπλαηθείνπο ζπλεηαηξηζκνχο, νκάδεο παξαγσγψλ θαη
νξγαλψζεηο παξαγσγψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην λ.4384/2016 (ΦΔΚ Α΄78), φπσο εθάζηνηε
ηζρχεη, ππνβάιινληαη ηα εμήο λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία:
2.
Γηα ηνπο πλεηαηξηζκνχο, βεβαίσζε εγγξαθήο απφ ην Δζληθφ Μεηξψν Αγξνηηθψλ
πλεηαηξηζκψλ θαη άιισλ ζπιινγηθψλ θνξέσλ, πξάμε ζπγθξφηεζεο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ,
θαηάζηαζε κειψλ, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη θαη ην ΑΦΜ θάζε παξαγσγνχ, κεηξψν κειψλ, ην
νπνίν αλαδεηείηαη απηεπαγγέιησο θαη βεβαίσζε ηακεηαθήο κεραλήο απφ ην TAXIS.
Γηα ηηο νκάδεο θαη νξγαλψζεηο παξαγσγψλ, απφθαζε αλαγλψξηζεο απφ ηηο αξκφδηεο επηηξνπέο
αλαγλψξηζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηηο Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ησλ
Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, φπνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ε νκάδα ή ε έλσζε παξαγσγψλ, ε νπνία
αλαδεηείηαη απηεπαγγέιησο, θαηάζηαζε κειψλ αξκνδίσο ππνγεγξακκέλε απφ ην φξγαλν
εθπξνζψπεζεο, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη θαη ην ΑΦΜ θάζε παξαγσγνχ. Σα σο άλσ αλαθεξφκελα
ζηνηρεία, νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ππνρξενχληαη ακειιεηί λα ηα πξνζθνκίδνπλ εθ λένπ ζηελ
αδεηνδνηνχζα αξρή ζε θάζε πεξίπησζε κεηαβνιήο απηψλ.
Οη άδεηεο εθδίδνληαη ζην φλνκα ηνπ πλεηαηξηζκνχ ή ηεο νκάδαο παξαγσγψλ θαη έρνπλ
αληηθείκελν εκπνξίαο απνθιεηζηηθά πξντφληα πνπ παξάγνληαη απφ ηα κέιε ηνπο.
3. Πξνθεηκέλνπ γηα Παξαγσγνχο ρεηξνηέρλεο εηδψλ πξσηφηππεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο
ππνβάιινληαη ζηελ αξκφδηα αξρή ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:
α) Αίηεζε -Τπεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία ν ελδηαθεξφκελνο δειψλεη ππεχζπλα φηη δελ θαηέρεη
νπνηαζδήπνηε άιιεο κνξθήο άδεηα ππαηζξίνπ εκπνξίνπ θαη β) βεβαίσζε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ
Δηθαζηηθψλ Σερλψλ Διιάδαο (ΔΔΣΔ), ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη ηα είδε, ηα πιηθά, ν ηξφπνο
δεκηνπξγίαο απηψλ, θαζψο θαη φηη ηα είδε ιατθήο ηέρλεο, ρεηξνηερλήκαηα, θαιιηηερλήκαηα,
θνζκήκαηα θαη έξγα ηέρλεο πξσηφηππεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο παξάγνληαη απφ ην
ελδηαθεξφκελν πξφζσπν γ) έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο απφ ην TAXIS κε ηηο κεηαβνιέο ηεο.
4.
ε θάζε πεξίπησζε νη αξκφδηεο αξρέο έθδνζεο θαη αλαλέσζεο ελεκεξψλνπλ ακειιεηί ην
πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαη ηα ζρεηηθά κεηξψα θαη δηεθπεξαηψλνπλ εμ’ αξρήο θάζε ζέκα ζρεηηθφ
κε ηελ άδεηα.
Οη σο άλσ ξπζκίζεηο θαηαιακβάλνπλ απηνδηθαίσο θαη ηηο πθηζηάκελεο άδεηεο.
Άξζξν 10.

Δηδηθά δηθαηνινγεηηθά αλάινγα κε ην αληηθείκελν εκπνξίαο

Πξνθεηκέλνπ γηα ηε δηάζεζε ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ ππνβάιινληαη θαηά ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο
ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία ν πσιεηήο ππνρξενχηαη λα ηα ππνβάιιεη θαη ζε θάζε
αλαλέσζε, φηαλ ε ηζρχο ηνπο έρεη ιήμεη.
α) Πξνθεηκέλνπ γηα δηάζεζε αβγψλ απαηηείηαη άδεηα ιεηηνπξγίαο ή άδεηα πξνέγθξηζεο ή άδεηα
εγθαηάζηαζεο ηεο πηελνηξνθηθήο κνλάδαο ή λφκηκε απαιιαγή θαη βεβαίσζε σνζθνπηθνχ ειέγρνπ.
ε θάζε πεξίπησζε απαηηείηαη ε γλσζηνπνίεζε ηνπ θσδηθνχ εθκεηάιιεπζεο.
β) Πξνθεηκέλνπ γηα δηάζεζε κειηνχ πξνζθνκίδεηαη κειηζζνθνκηθφ βηβιηάξην πξφζθαηα
ζεσξεκέλν.
γ) Οη παξαγσγνί πνπιεξηθψλ θαη θνλίθισλ πξνζθνκίδνπλ άδεηα ιεηηνπξγίαο ή άδεηα πξνέγθξηζεο ή
άδεηα εγθαηάζηαζεο ηεο κνλάδαο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ν.4056/2012 (ΦΔΚ Α΄52), φπσο
έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. Δηδηθφηεξα, γηα παξαγσγνχο, ησλ νπνίσλ ε εηήζηα παξαγσγή δελ
ππεξβαίλεη ηα 10.000 πνπιεξηθά ή ιαγφκνξθα, θαη νη νπνίνη δελ ππνρξενχληαη ζηε ζθαγή ζε
εγθεθξηκέλα πηελνζθαγεία ή ζε εγθεθξηκέλα ζθαγεία ιαγνκφξθσλ αληίζηνηρα, βεβαίσζε ηεο
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Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ζηελ νπνία
βξίζθεηαη ε εθκεηάιιεπζε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε κε αξηζκφ 255610/ 4-3-2010 (ΦΔΚ
Β΄327) ππνπξγηθή απφθαζε, φπσο θάζε θνξά ηζρχεη.
δ ) Οη αιηείο, βεβαίσζε ζε ηζρχ ηνπ Σκήκαηνο Αιηείαο ηεο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη
Κηεληαηξηθήο ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη ηα πιήξε
ζηνηρεία ηνπ αιηεπηηθνχ ζθάθνπο, ην ηδηνθηεζηαθφ ηνπ θαζεζηψο, ηα ρξεζηκνπνηνχκελα αιηεπηηθά
εξγαιεία, ηα είδε ςαξηψλ πνπ αιηεχνπλ, νη ζπλνιηθέο πνζφηεηεο αλά είδνο, θαζψο θαη φηη ην
ζθάθνο βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία.
ε) Οη πδαηνθαιιηεξγεηέο, βεβαίσζε ηνπ Σκήκαηνο Αιηείαο ηεο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο
θαη Κηεληαηξηθήο ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη ε κνλάδα
είλαη ζε ιεηηνπξγία θαη ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα είδε θαη νη πνζφηεηεο ησλ παξαγφκελσλ
αιηεπκάησλ.
ζη) Πξνθεηκέλνπ γηα πξντφληα απφζηαμεο κηθξψλ απνζηαγκαηνπνηψλ (δηήκεξσλ) ππνβάιιεηαη ε
άδεηα ηνπ ηεισλείνπ ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ Κεθαιαίνπ Δ΄ ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 2969/2001
«Αηζπιηθή αιθνφιε θαη αιθννινχρα πξντφληα» (ΦΔΚ Α΄281).
δ) Γηα φια ηα πξντφληα νηθνηερλίαο πνπ αλαγξάθνληαη ζηε κε αξηζκφ 4912/120862/5-11-2015
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ (ΦΔΚ Β΄2468),
ππνβάιιεηαη
βεβαίσζε ηνπ Κ.Η.Μ.Ο. ζε ηζρχ.
ε) Απαξαίηεην εηδηθφ δηθαηνινγεηηθφ γηα ηελ πεξίπησζε εκπνξίαο πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ ζην
ππαίζξην εκπφξην είλαη ε βεβαίσζε ζπλδξνκήο ησλ λνκίκσλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ άζθεζε ηεο
ζρεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 4 ηεο αξηζκ. 1153/16620/04-02-2014 (ΦΔΚ
Β΄ 616), εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ ηνπ άξζξνπ 8 ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο φπσο επίζεο θαη ησλ
πεξηπηψζεσλ ησλ πιήξσλ θαιισπηζηηθψλ, αξσκαηηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ.
Πξνθεηκέλνπ γηα δηάζεζε κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ πνπ δελ κεηαπνηνχληαη ζε εγθαηάζηαζε ηνπ
παξαγσγνχ, αιιά ζε κε ηδηφθηεηεο εγθαηαζηάζεηο, απαηηείηαη ε απφδεημε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο
ηεο εγθαηάζηαζεο ή ε άδεηα πξνέγθξηζεο. Δπηπιένλ απαηηείηαη, λα είλαη αλά πάζα ζηηγκή
δηαζέζηκα ζηα ειεγθηηθά φξγαλα θαη ηηο ηξηκειείο επηηξνπέο ηνπ παξφληνο παξαζηαηηθά ζηνηρεία
απφ ηα νπνία λα απνδεηθλχνληαη νη πνζφηεηεο αξρηθήο πξψηεο χιεο πνπ παξέδσζε ν παξαγσγφο
ζηε κνλάδα θαη αληίζηνηρα νη πνζφηεηεο ηειηθνχ πξντφληνο πνπ παξέιαβε.
Δηδηθά ηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα δηαηίζεληαη ππφ ηνπο αθφινπζνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο:
α) γηα ηνπο θηελνηξφθνπο πνπ αμηνπνηνχλ ηα εζληθά κέηξα γηα ηελ ηδηνπαξαγσγή γαιαθηνθνκηθψλ
πξντφλησλ ζηελ θηελνηξνθηθή ηνπο εθκεηάιιεπζε, βάζεη ηνπ άξζξνπ 6 ηεο ΚΤΑ
3724/162303/2014 (ΦΔΚ Β΄3438) πέξαλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 9, απαηηνχληαη:
1) βεβαίσζε ηεο θηεληαηξηθήο ππεξεζίαο γηα ηελ θαηαρψξηζε ηεο ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηαο
2) βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Οηθνηερλίαο (Κ.Η.Μ.Ο.) γηα ηα ελ
ιφγσ πξντφληα ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ 4912/120862/5-11-2015 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ (ΦΔΚ Β΄2468).
β) γηα ηνπο θηελνηξφθνπο πνπ δηαζέηνπλ ηδηφθηεηε ή κηζζσκέλε εγθεθξηκέλε εγθαηάζηαζε,
απαηηείηαη ε εγθαηάζηαζε παξαγσγήο λα είλαη θαηαρσξηζκέλε ζηε ιίζηα ησλ εγθεθξηκέλσλ
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΔΦΔΣ
Πξνθεηκέλνπ γηα κίζζσζε απαηηείηαη κηζζσηήξην ππνβιεζέλ ζην taxis.
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ε πεξίπησζε πνπ ε σο άλσ εγθαηάζηαζε ραξαθηεξίδεηαη σο «κηθξή επηρείξεζε» βάζεη ηνπ
άξζξνπ 1 ηεο κε αξηζκφ 3724/162303/2014 (ΦΔΚ Β΄3438) ΚΤΑ, ν πσιεηήο δχλαηαη λα δηαζέηεη
θαη γαιαθηνθνκηθά πξντφληα πνπ πξνέξρνληαη απφ γάια κε ηδίαο παξαγσγήο.
γ) γηα ηνπο θηελνηξφθνπο πνπ δε δηαζέηνπλ ηδηφθηεηε ή κηζζσκέλε εγθαηάζηαζε, αιιά
παξαδίδνπλ ην γάια ζε εγθεθξηκέλε κνλάδα ιακβάλνληαο ηειηθφ κεηαπνηεκέλν πξντφλ απαηηείηαη ε
εγθαηάζηαζε παξαγσγήο λα είλαη θαηαρσξηζκέλε ζηε ιίζηα ησλ εγθεθξηκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ
ΔΦΔΣ. Δπίζεο απαηηείηαη ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ κεηαμχ θηελνηξφθνπ θαη εγθαηάζηαζεο
κεηαπνίεζεο ηνπ γάιαθηνο.
Δπηπιένλ, ζα πξέπεη αλά πάζα ζηηγκή λα είλαη δηαζέζηκα απφ ηνλ θηελνηξφθν ζηηο ηξηκειείο
επηηξνπέο θαη ηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ παξφληνο λφκνπ παξαζηαηηθά ζηνηρεία απφ ηα νπνία
πξνθχπηνπλ νη πνζφηεηεο γάιαθηνο πνπ παξεδφζεζαλ ζηελ εγθαηάζηαζε κεηαπνίεζεο θαη
αληίζηνηρα νη ηειηθέο πνζφηεηεο ησλ πξντφλησλ πνπ παξέιαβε ν θηελνηξφθνο.
Καη΄εμαίξεζε, επηηξέπεηαη ε πψιεζε γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ απνθιεηζηηθά ζε ιατθέο αγνξέο
θαη απφ ηδηνθηήηεο «κηθξψλ επηρεηξήζεσλ» παξαγσγήο ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ-κε θηελνηξφθνπο,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηεο κε ηε κε αξηζκφ 3724/162303/2014 (ΦΔΚ Β΄3438) ΚΤΑ, εθφζνλ δελ
δηαζέηνπλ εκπνξηθφ θαηάζηεκα ιηαληθήο πψιεζεο. Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο ζρεηηθήο άδεηαο
απαηηνχληαη:
α) βεβαίσζε ηνπ ΔΦΔΣ γηα ηνλ αξηζκφ έγθξηζεο ηεο εγθαηάζηαζεο
β) έλαξμε επηηεδεχκαηνο κε ηηο κεηαβνιέο ηεο
γ) ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία ν ελδηαθεξφκελνο δειψλεη ππεχζπλα φηη δελ δηαζέηεη εκπνξηθφ
θαηάζηεκα ιηαληθήο πψιεζεο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ.
Καηά ηε δηαθίλεζε θαη πψιεζε ησλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ ζα πξέπεη λα ηεξείηαη ε αιπζίδα
ςχμεο κε βάζε ηηο ζεξκνθξαζίεο ζπληήξεζεο πνπ νξίδεη ν παξαζθεπαζηήο θαζψο θαη νη απαηηήζεηο
ηνπ θεθ. ΙΙΙ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ ηνπ Καλνληζκνχ ΔΚ 852/2004.
Πξνθεηκέλνπ γηα δηάζεζε νπνηνπδήπνηε βηνινγηθνχ πξντφληνο, ν παξαγσγφο πξνζθνκίδεη ηηο
απαξαίηεηεο απφ ην λφκν πηζηνπνηήζεηο. ηελ πεξίπησζε απηή θαη κφλν επηηξέπεηαη λα πξνζζέζεη
ηελ έλδεημε «βηνινγηθφ» ζηελ πηλαθίδα ηνπ.
Γηα φζα πξντφληα δελ αλαθέξνληαη ζηνλ θαηάινγν ηνπ ΔΛΓΑ ή γηα πξντφληα δσηθήο πξνέιεπζεο
θαη αιηείαο ν παξαγσγφο ζα ππνβάιιεη ππεχζπλε δήισζε γηα ηηο παξαγφκελεο πνζφηεηεο, ε νπνία
ζα ζεσξείηαη απφ ηελ ΓΑΟΚ σο πξνο ηε ζπζρέηηζε ηεο δεινχκελεο πνζφηεηαο κε ηα ζηνηρεία ηεο
Δληαίαο Γήισζεο Δλίζρπζεο ή ησλ δειψζεσλ παξαγσγήο ζην Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ
χζηεκα Αιηείαο, θαηά πεξίπησζε.
Άξζξν 11.

Αλαλέσζε παξαγσγηθψλ αδεηψλ

Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ αλαλέσζε ησλ παξαγσγηθψλ αδεηψλ νηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ηνπ παξφληνο, νη
δηθαηνχρνη επαγγεικαηίεο αγξφηεο ππνβάιινπλ ζηελ αξκφδηα αξρή ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο δχν
κήλεο πξηλ ηε ζπγθνκηδή:
α) αληίγξαθν ηεο Δληαίαο Αίηεζεο Δλίζρπζεο, ζχκθσλα κε ηηο εζληθέο δηαηάμεηο, ηνπ αληίζηνηρνπ
έηνπο κε ηε Γήισζε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο
β) αίηεζε-ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα παξαγφκελα είδε θαη νη εθηηκψκελεο
πνζφηεηεο πνπ ν παξαγσγφο πξνηίζεηαη λα δηαζέζεη ζηε ιατθή αγνξά ή ην ππαίζξην εκπφξην,
πιαλφδην ή ζηάζηκν θαηά πεξίπησζε, ε έθηαζε θαη ε ηνπνζεζία ησλ θαιιηεξγεηψλ, θαζψο θαη ην
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ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ν παξαγσγφο επηζπκεί λα δηαζέζεη ηα πξντφληα ηνπ κε αλαθνξά ζην θάζε
πξντφλ μερσξηζηά θαη ην νπνίν δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνλ έλα ρξφλν. ε πεξίπησζε πνπ ν
παξαγσγφο είλαη κέινο πλεηαηξηζκνχ δειψλεη επίζεο φηη, βάζεη ηνπ λ. 4384/2016 (ΦΔΚ Α΄78) ζα
πσιήζεη ζην ππαίζξην εκπφξην κφλν ην 20% ηεο εηήζηαο παξαγσγήο ηνπ.
ε πεξίπησζε πνπ ν παξαγσγφο ππνβάιιεη ζπκπιεξσκαηηθή εληαία αίηεζε ελίζρπζεο δχλαηαη λα
δειψζεη ζην θνξέα αλαλέσζεο ηα λέα πξντφληα κε αλαγξαθή απηψλ ζηελ άδεηά ηνπ.
Δπηπξφζζεηα, ν παξαγσγφο ππνρξενχηαη αλά ηξηεηία λα ππνβάιιεη ηε βεβαίσζε ηεο πεξίπησζεο β
ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ παξφληνο, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ απφδεημε ηεο ηδηφηεηάο ηνπ σο
επαγγεικαηία αγξφηε, θαζψο θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα. Η πξψηε ππνβνιή ησλ σο άλσ
δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηνπο ήδε θαηφρνπο αδείαο γίλεηαη θαηά ηελ πξψηε αλαλέσζε ηεο παξαγσγηθήο
άδεηαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. ηε ζπλέρεηα, ε ππνβνιή ηνπο γίλεηαη κε ηελ
επθαηξία ηεο πξψηεο αλαλέσζεο κεηά ηελ παξέιεπζε ηξηεηίαο, εηδάιισο ε άδεηα δελ αλαλεψλεηαη.
Ο αξκφδηνο ππάιιεινο, κε βάζε ηε δήισζε ηνπ παξαγσγνχ, αλαγξάθεη ζην έληππν ηεο αδείαο ην
ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ην νπνίν ζα ηζρχεη ε άδεηα, ην νπνίν δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην έλα έηνο,
ηα πσινχκελα πξντφληα θαη ηηο πνζφηεηεο απηψλ. Πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ
παξαγφκελσλ πνζνηήησλ ρξεζηκνπνηείηαη ην ζχζηεκα απηφκαηνπ ππνινγηζκνχ ησλ παξαγφκελσλ
πνζνηήησλ αλά λνκφ ηνπ Οξγαληζκνχ Διιεληθψλ Γεσξγηθψλ Αζθαιίζεσλ (ΔΛΓΑ). Καηάινγνο
ησλ αλαλεσζεηζψλ αδεηψλ απνζηέιιεηαη εβδνκαδηαίσο ζηα Σκήκαηα Δκπνξίνπ ησλ νηθείσλ
Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνπλ γλψζε ακειιεηί νη ηξηκειείο επηηξνπέο ηνπ
άξζξνπ 12. Αξκφδηα επηηξνπή γηα ηνλ έιεγρν είλαη ε επηηξνπή εληφο ησλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ ηεο
νπνίαο βξίζθεηαη ε θαιιηέξγεηα.
ε πεξίπησζε παξέιεπζεο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο κεγαιχηεξνπ ηνπ ελφο έηνπο απφ ηελ ηειεπηαία
εκεξνκελία αλαλέσζεο, εθφζνλ ν παξαγσγφο ππνβάιιεη εθ λένπ ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο
αλαλέσζεο, ε άδεηα επαλέξρεηαη ζε ηζρχ δίρσο λα απαηηείηαη ε έθδνζε λέαο άδεηαο. ηελ
πεξίπησζε απηή ε ηνπνζέηεζε ζε ιατθή γίλεηαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 32.
Οη πλεηαηξηζκνί /Οκάδεο Παξαγσγψλ ζε θάζε αλαλέσζε ζα πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ ηε ζπλέρηζε
ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο.
Άξζξν 12.

Σξηκειείο Δπηηξνπέο γηα ηνλ έιεγρν ησλ δεινχκελσλ πνζνηήησλ

1.
ε θάζε Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα ζπγθξνηνχληαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηάξρε
ηξηκειείο επηηξνπέο κε δηεηή ζεηεία, ηφζεο ζηνλ αξηζκφ, φζεο θξίλνληαη απφ ην απνθαζίδνλ φξγαλν
επαξθείο γηα ηνλ έιεγρν, νη νπνίεο είλαη επηθνξηηζκέλεο κε ηνλ έιεγρν κέζσ απηνςίαο ησλ
θαιιηεξγεηψλ πνπ δειψλνληαη απφ ηνλ παξαγσγφ ζηελ ππεχζπλε δήισζε πνπ θαηαζέηεη γηα ηε
ρνξήγεζε θαη ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο θαζψο θαη ησλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ, ςπγείσλ θαη
παξαζηαηηθψλ πνπ έρεη εθδψζεη. θνπφο ηνπ ειέγρνπ ησλ Σξηκειψλ Δπηηξνπψλ είλαη λα
δηαπηζησζεί αλ ηα πξντφληα πνπ δηαζέηεη ν Παξαγσγφο πσιεηήο ππαηζξίνπ εκπνξίνπ, θαηά ηε
δήισζή ηνπ, είλαη δηθήο ηνπ παξαγσγήο ή φρη.
Οη ελ ιφγσ επηηξνπέο απνηεινχληαη απφ:
α)
έλαλ γεσπφλν θαη έλαλ θηελίαηξν πνπ ππεξεηεί ζηε Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη
Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθέξεηαο ή ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, σο Πξφεδξν. ηε ζχλζεζε
ηεο επηηξνπήο αλαθέξνληαη θαη νη δχν ππάιιεινη κε ηελ σο άλσ εηδηθφηεηα θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ
απηνςία αλάινγα κε ην αληηθείκελν εκπνξίαο (θπηηθήο ή δσηθήο πξνέιεπζεο).
β)
έλαλ ππάιιειν πνπ ππεξεηεί ζηα Σκήκαηα Δκπνξίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο ή ηεο
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο.
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γ) ηνπο Πξφεδξνπο ησλ νηθείσλ Αγξνηηθψλ πιιφγσλ. ηελ πξάμε ζπγθξφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο
πεξηιακβάλνληαη νη Πξφεδξνη φισλ ησλ πιιφγσλ, ζε θάζε ζπλεδξίαζε φκσο, παξίζηαηαη, θαηά
πεξίπησζε, ν Πξφεδξνο ηνπ πιιφγνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη ν ελδηαθεξφκελνο παξαγσγφο. ε
πεξίπησζε πνπ ζηελ πεξηνρή δελ ππάξρεη νηθείνο αγξνηηθφο ζχιινγνο, νξίδεηαη σο γ΄ κέινο ηεο
επηηξνπήο έλαο ππάιιεινο ηνπ κεγαιχηεξνπ πιεζπζκηαθά Γήκνπ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο.
Αληίζηνηρα νξίδνληαη θαη νη αλαπιεξσηέο ηνπο.
2.
Έξγν ησλ ηξηκειψλ επηηξνπψλ είλαη ν έιεγρνο κέζσ απηνςίαο ησλ θαιιηεξγεηψλ πνπ
δειψλνληαη απφ ηνλ παξαγσγφ ζηελ ππεχζπλε δήισζε πνπ θαηαζέηεη γηα ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο
ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δήισζε ΟΓΔ θαζψο θαη ησλ απνζεθεπηηθψλ ηνπ ρψξσλ, ησλ ςπγείσλ θαη
ησλ παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ έρεη εθδψζεη θαηά ηε δηάξθεηα δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπ. Η
ηξηκειήο επηηξνπή ππνρξενχηαη λα δηεμάγεη δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν ζε πνζνζηφ 30% ηνπιάρηζηνλ
ησλ αηηήζεσλ αλαλέσζεο πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνπο παξαγσγνχο ζε θάζε δήκν θαη ηεο έρνπλ
γλσζηνπνηεζεί, φπσο νξίδεη ην άξζξν 11.
3.
Με κέξηκλα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο νη πξναλαθεξζέληεο έιεγρνη ζην
πνζνζηφ πνπ αλαθέξζεθε δηελεξγνχληαη θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, αλάινγα κε ηελ πεξίνδν
δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ. Η επηηξνπή δηελεξγεί έιεγρν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηάζεζεο ησλ
δεινχκελσλ πξντφλησλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ Δληαία Αίηεζε Δλίζρπζεο θαη ηελ ππεχζπλε
δήισζε ηνπ παξαγσγνχ γηα ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηάο ηνπ. ε πεξίπησζε επαιήζεπζεο ησλ
θαιιηεξγεηψλ θαη ηεο κέρξη ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ δηαηηζέκελεο πνζφηεηαο, ζπληάζζεηαη
έθζεζε, πνπ ππνγξάθεηαη απ΄ φια ηα κέιε ηεο επηηξνπήο θαη απνζηέιιεηαη ζηελ αξρή αλαλέσζεο
πξνθεηκέλνπ λα αξρεηνζεηεζεί. ε πεξίπησζε απφθιηζεο κεηαμχ δεινχκελσλ θαη θαιιηεξγνχκελσλ
εηδψλ ή δηαηηζέκελσλ πνζνηήησλ ζπληάζζεηαη έθζεζε θαη απνζηέιιεηαη σο αλσηέξσ. Η
δηαπίζησζε απφθιηζεο ησλ δηαηηζέκελσλ πνζνηήησλ ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 20%
απνζηέιιεηαη ακειιεηί ζηελ αξκφδηα αξρή αλαλέσζεο γηα ηηο πεξαηηέξσ δηθέο ηεο ελέξγεηεο θαη
ηελ επηβνιή ησλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ παξφληνο.
4.
Έιεγρνο δηεμάγεηαη θαη αλεμάξηεηα απφ ηε δηαδηθαζία ησλ ηαθηηθήο δεηγκαηνιεςίαο θαη
ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: α) ζε θάζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ππφλνηα φηη ηα πσινχκελα είδε
δελ πξνέξρνληαη απφ θαιιηέξγεηα ηνπ παξαγσγνχ θαη β) ζε πεξίπησζε ζρεηηθήο θαηαγγειίαο.
Γηα ηελ απξφζθνπηε άζθεζε ηνπ έξγνπ ηεο ε Δπηηξνπή εθνδηάδεηαη απφ ηελ αξρή αλαλέσζεο κε
ηελ Αίηεζε Δληαίαο Δλίζρπζεο, ηελ ππεχζπλε δήισζε ηνπ παξαγσγνχ θαη φπνην άιιν
δηθαηνινγεηηθφ θξηζεί απαξαίηεην.
5.
Σα κέιε ησλ ελ ιφγσ Δπηηξνπψλ δηθαηνχληαη εμφδα κεηαθίλεζεο θαη ππεξσξηψλ, ηα νπνία
θαιχπηνληαη απφ ηα έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα εκεξήζηα αληαπνδνηηθά ηέιε.
6.
Με Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ηνπ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο θαη Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ δχλαηαη λα ηξνπνπνηείηαη θαη λα εμεηδηθεχεηαη ε ζχλζεζε ηεο επηηξνπήο,
ν ηξφπνο επηινγήο ηνπ δείγκαηνο θαη δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα.
Άξζξν 13.

Απαγνξεχζεηο ζρεηηθά κε ηηο παξαγσγηθέο άδεηεο

1.
Η άδεηα είλαη πξνζσπνπαγήο θαη ρνξεγείηαη ζηνπο δηθαηνχρνπο γηα ηελ πψιεζε
απνθιεηζηηθά ηδηνπαξαγφκελσλ πξντφλησλ. Απαγνξεχεηαη απζηεξά λα
παξαρσξεζεί, λα
εθκηζζσζεί θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηξίηα πξφζσπα, πέξαλ ηνπ/ηεο ζπδχγνπ, θαη ησλ ηέθλσλ κε
ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη ζηνλ παξφληα λφκν γηα ηελ αλαπιήξσζε.
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2.
Κάζε Παξαγσγφο θπζηθφ πξφζσπν ππνρξενχηαη θαηά ηε δξαζηεξηνπνίεζή ηνπ σο
ππαίζξηνο πσιεηήο, ζε απηνπξφζσπε παξνπζία ζην ρψξν πψιεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπ. Γηθαηνχηαη
φκσο, εθφζνλ ην επηζπκεί, λα αλαπιεξψλεηαη ή λα ππνβνεζείηαη απφ ηνλ/ηελ ζχδπγν θαη ηα ηέθλα
ηνπ/ηεο, εθφζνλ νη ηειεπηαίνη δελ θαηέρνπλ νπνηαδήπνηε άδεηα ππαίζξηνπ εκπνξίνπ. Δπίζεο θάζε
παξαγσγφο ή ηα πξφζσπα ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, κπνξνχλ λα ππνβνεζνχληαη απφ λνκίκσο
πξνζιακβαλφκελν ππάιιειν. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ αλαπιήξσζε – ππνβνήζεζε
ηνπ/ηεο παξαγσγνχ είλαη ε δήισζε ησλ πξνζψπσλ πνπ ζα ηνλ/ηελ αλαπιεξψλνπλ ζην θνξέα
έθδνζεο ηεο άδεηαο θαη ε θαηαρψξηζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζψπσλ απηψλ ζην έληππν ηεο άδεηαο.
Η παξνχζα παξάγξαθνο δελ ηζρχεη γηα ηνπο ρεηξνηέρλεο, ησλ νπνίσλ νη άδεηεο είλαη απζηεξά
πξνζσπνπαγείο.
3.
Οη παξαγσγνί πσιεηέο, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ σο Πξφεδξνη ή Γξακκαηείο ζε
αλαγλσξηζκέλα α’ βάζκηα ζσκαηεία θαη Οκνζπνλδίεο δηθαηνχληαη λα αλαπιεξψλνληαη απφ λφκηκα
νξηζκέλν εθπξφζσπν κηα κέξα ηελ εβδνκάδα. ε πεξηπηψζεηο ζπκκεηνρήο ζηηο Δπηηξνπέο Λατθψλ
Αγνξψλ ηνπ αξ. 28 ηνπ παξφληνο, δχλαληαη λα αλαπιεξψλνληαη θαηά ηα αλσηέξσ θαη ζηηο εκέξεο
πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζπλεδξίαζε. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, νη παξαγσγνί πσιεηέο δειψλνπλ ηα
άηνκα πνπ ζα ηνπο αλαπιεξψλνπλ ζην Φνξέα Λεηηνπξγίαο, κία θνξά, ζηελ αξρή θάζε
εκεξνινγηαθνχ έηνπο ή φπνηε παξαζηεί αλάγθε.
4.
ε πεξίπησζε παχζεο δξαζηεξηνπνίεζεο ζηηο ιατθέο αγνξέο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο, ν
παξαγσγφο δχλαηαη λα παξαρσξήζεη ηηο ζέζεηο πνπ θαηείρε ζε έλαλ εθ ησλ ηέθλσλ ή ην/ηε ζχδπγν
απηνχ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη λένη αδεηνχρνη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ γηα έθδνζε
παξαγσγηθήο άδεηαο. Ο απνρσξψλ παξαγσγφο ππνβάιιεη ζηελ αξκφδηα αξρή ηνπ άξζξνπ 8
ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία δειψλεη ππεχζπλα φηη παξαηηείηαη θάζε δηθαηψκαηνο άζθεζεο
ππαηζξίνπ εκπνξίνπ ζην κέιινλ θαη φηη δελ πξφθεηηαη λα αηηεζεί λέα άδεηα ππαηζξίνπ εκπνξίνπ
θάζε είδνπο θαη κνξθήο.
5.
Οη θάηνρνη ησλ παξαγσγηθψλ αδεηψλ επηηξέπεηαη λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα δηνηθεηηθά
φξηα ησλ πεξηνρψλ, γηα ηηο νπνίεο ηνπο έρεη ρνξεγεζεί ε άδεηα.
6.
Κάζε δηθαηνχρνο παξαγσγηθήο άδεηαο δηθαηνχηαη λα θαηέρεη άδεηα κίαο κφλν κνξθήο
ππαηζξίνπ εκπνξίνπ, ήηνη Λατθήο Αγνξάο ή ηάζηκνπ Δκπνξίνπ ή Πιαλφδηνπ Δκπνξίνπ. ε
πεξίπησζε ζπληδηνθηεζίαο ή ζπγθαιιηέξγεηαο δηθαηνχληαη παξαγσγηθήο άδεηαο φια ηα πξφζσπα
πνπ θαιιηεξγνχλ, αξθεί λα είλαη γξακκέλα ζην ΜΑΑΔ, λα είλαη επαγγεικαηίεο αγξφηεο θαη λα
ππνβάιινπλ Δληαία Αίηεζε Δλίζρπζεο.
7.
Οη κηζζσκέλεο απφ ηνλ παξαγσγφ θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο επηηξέπεηαη λα βξίζθνληαη
κφλν εληφο ησλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ ή ζε
φκνξε Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα, εθηφο εάλ πξφθεηηαη γηα φζπξηα, ξχδη ή μεξνχο θαξπνχο ή πξντφληα
Πξνζηαηεπφκελεο Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο (Π.Ο.Π.) Ή Πξνζηαηεπφκελεο Γεσγξαθηθήο Έλδεημεο
(Π.Γ.Δ.).
8. Σα κέιε ησλ πλεηαηξηζκψλ θαη ησλ Οκάδσλ Παξαγσγψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη κεκνλσκέλα
ζην ππαίζξην εκπφξην ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα απνδεηθλχνπλ αλά πάζα ζηηγκή ζηα ειεγθηηθά
φξγαλα ηνπ παξφληνο φηη εκπνξεχνληαη κφλν ην 20% ησλ παξαγφκελσλ πνζνηήησλ ηνπο θαη φηη ην
80% απηψλ παξαδίδεηαη ζην πλεηαηξηζκφ ή ηελ Οκάδα Παξαγσγψλ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ’
ΑΓΔΗΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΑ ΠΩΛΖΣΖ ΤΠΑΗΘΡΗΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ
Άξζξν 14.

Γηθαηνχρνη
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Δπηηξέπεηαη ζε θπζηθφ πξφζσπν, ην νπνίν δελ είλαη παξαγσγφο, λα δξαζηεξηνπνηείηαη σο
επαγγεικαηίαο πσιεηήο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ, εθφζνλ εθδψζεη ζρεηηθή άδεηα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο
πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ.
Άξζξν 15.

ηνηρεία άδεηαο επαγγεικαηία πσιεηή ππαίζξηνπ εκπνξίνπ

1.
Η αλσηέξσ άδεηα θέξεη ηελ νλνκαζία «ΑΓΔΙΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΑ ΠΧΛΗΣΗ
ΤΠΑΙΘΡΙΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ» θαη πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηνηρεία.
α) ην θνξέα πνπ εθδίδεη ηελ άδεηα, ηνλ αξηζκφ ηεο άδεηαο, ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηεο θαη ηνλ
αξηζκφ θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν θάηνρνο.
β) ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ πσιεηή,
δεκνηνινγίνπ.

ηπρφλ ζηνηρεία άδεηαο δηακνλήο θαη αξηζκφ

γ) ηνλ αξηζκφ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ θαη ηελ αξκφδηα Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία, ζηελ νπνία
ππάγεηαη ν πσιεηήο, ηνλ αζθαιηζηηθφ ηνπ θνξέα θαη ηνλ αξηζκφ Α.Μ.Κ.Α., θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ
ηεο ηακεηαθήο κεραλήο. Γηα ηελ αλαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ απηψλ απαηηείηαη ε βεβαίσζε έλαξμεο
δξαζηεξηφηεηαο απφ ην TAXIS.
δ)
ε πεξίπησζε πνπ ν Δπαγγεικαηίαο δξαζηεξηνπνηείηαη ζε ιατθέο αγνξέο, ηηο ζπγθεθξηκέλεο
ζέζεηο εληφο απηψλ πνπ θαηέρεη ν πσιεηήο, αλά εκέξα, θαζψο θαη θάζε κεηαγελέζηεξε κεηαβνιή
ησλ ζηνηρείσλ απηψλ. ε πεξίπησζε πνπ ν Δπαγγεικαηίαο δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ηάζηκν
Δκπφξην, ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν δξαζηεξηνπνίεζεο θαη αλ δξαζηεξηνπνηείηαη ζην Πιαλφδην
Δκπφξην, ηελ Πεξηθέξεηα, ζηα φξηα ηεο νπνίαο επηηξέπεηαη λα θηλείηαη πιαλνδίσο.
ε) ηηο θαηεγνξίεο ησλ πσινχκελσλ πξντφλησλ
ζη) ζηηο πεξηπηψζεηο έγθξηζεο ππνβνήζεζεο, πξφζιεςεο ππαιιήινπ θαη αλαπιήξσζεο, ηα
ζηνηρεία ηνπ αηφκνπ πνπ θαηά πεξίπησζε ππνβνεζά, εξγάδεηαη ή αλαπιεξψλεη ηνλ πσιεηή, φπσο
απηά πξνβιέπνληαη θαη γηα ηνλ θάηνρν ηεο άδεηαο.
ε) ηνλ αξηζκφ ηνπ πσιεηή ζην Μεηξψν Δκπφξσλ Νσπψλ Οπσξνθεπεπηηθψλ, γηα ηηο πεξηπηψζεηο
πνπ απηφο απαηηείηαη
2.
Η άδεηα ζα ηππψλεηαη ζε απιφ ραξηί δηαζηάζεσλ Α4 (21Υ29,7 εθ.), ζε φζα θχιια
απαηηείηαη γηα ηελ νξζή θαη επαλάγλσζηε εθηχπσζε ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ. Ο δηθαηνχρνο νθείιεη
λα θέξεη ην πξσηφηππν έληππν ηεο αδείαο ηνπ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ, λα ην
επηδεηθλχεη ζηα ειεγθηηθά φξγαλα θαη λα ην δηαηεξεί ζε θαιή θαηάζηαζε. Σπρφλ απψιεηα ηνπ
εληχπνπ ηεο άδεηαο ζεκαίλεη αδπλακία δξαζηεξηνπνίεζεο κέρξη ηελ επαλέθδνζε ηνπ. Δπαλέθδνζε
ή επαλεθηχπσζε άδεηαο ιφγσ απψιεηαο ή γηα νπνηνδήπνηε ιφγν πξνυπνζέηεη ηελ θαηαβνιή
παξαβφινπ ππέξ ηνπ Φνξέα έθδνζεο ηεο άδεηαο χςνπο 20 €.
Άξζξν 16.

Υσξηθή ηζρχο ησλ επαγγεικαηηθψλ αδεηψλ

1.
Λατθέο Αγνξέο: θάζε δηθαηνχρνο Δπαγγεικαηίαο Πσιεηήο επηηξέπεηαη λα
δξαζηεξηνπνηείηαη ζηηο Λατθέο Αγνξέο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε Γήκνπο ηεο Πεξηθέξεηαο, ζηελ
πξνθήξπμε ηεο νπνίαο ζπκκεηείρε.
2.
ηάζηκν Δκπφξην: θάζε δηθαηνχρνο Δπαγγεικαηίαο Πσιεηήο επηηξέπεηαη λα αζθεί ηε
δξαζηεξηφηεηά ηνπ ζην πξνθαζνξηζκέλν απφ ην Γήκν ζεκείν, γηα ην νπνίν ηνπ έρεη ρνξεγεζεί ε
άδεηα.
3.
Πιαλφδην Δκπφξην: θάζε δηθαηνχρνο Δπαγγεικαηίαο Πσιεηήο επηηξέπεηαη λα αζθεί ηε
δξαζηεξηφηεηά ηνπ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηεο Πεξηθέξεηαο, ζηελ πξνθήξπμε ηεο νπνίαο
ζπκκεηείρε θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο λφκνπ.
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Η παξνχζα δηάηαμε θαηαιακβάλεη απηνδηθαίσο θαη ηηο πθηζηάκελεο άδεηεο πιαλνδίνπ εκπνξίνπ
επαγγεικαηία.
4.
Λνηπέο ππαίζξηεο αγνξέο: θάζε δηθαηνχρνο Δπαγγεικαηίαο Πσιεηήο επηηξέπεηαη λα
δξαζηεξηνπνηείηαη ζε ινηπέο ππαίζξηεο νξγαλσκέλεο αγνξέο (Υξηζηνπγελληάηηθεο, Παζραιηλέο,
Δκπνξνπαλεγχξεηο θιπ), πνπ δηνξγαλψλνληαη ζηα φξηα ηεο Πεξηθέξεηαο/ησλ Πεξηθεξεηψλ, ζηηο
νπνίεο απηνί δξαζηεξηνπνηνχληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο λφκνπ.
Άξζξν 17.

Δίδε εκπνξίαο επαγγεικαηηθψλ αδεηψλ

1.
Οη θαηεγνξίεο πσινχκελσλ πξντφλησλ γηα ηηο επαγγεικαηηθέο άδεηεο ππαηζξίνπ εκπνξίνπ
ηνπ παξφληνο είλαη νη εμήο:
Α.

Πξσηνγελή δηαηξνθηθά πξντφληα γεο. ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη:
i.

Nσπά νπσξνθεπεπηηθά, αβγά, ειηέο, ειαηφιαδν, νίλνο, κέιη, πνπιεξηθά θαη θνπλέιηα

ii.
Βηνινγηθά λσπά πξντφληα ηεο θαηεγνξίαο (i), ηα νπνία είλαη πηζηνπνηεκέλα
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη θέξνπλ ην εηδηθφ ζήκα αλαγλψξηζεο βηνινγηθψλ
πξντφλησλ.
B.

Νσπά αιηεπηηθά πξντφληα ζάιαζζαο, γιπθψλ πδάησλ, πδαηνθαιιηέξγεηαο.

Γ.
Μεηαπνηεκέλα δηαηξνθηθά πξντφληα – θαηεςπγκέλα ηξφθηκα. ηελ θαηεγνξία απηή
πεξηιακβάλνληαη:
i.

Σπξνθνκηθά, αιιαληηθά, μεξνί θαξπνί, φζπξηα, ξχδη, δαραξψδε πξντφληα, θαθέο,

νίλνο
ii.
Καηεςπγκέλα
παξαζθεπάζκαηα δχκεο
Γ.

ηξφθηκα

(αιηεχκαηα,

ιαραληθά,

θξεαηηθά),

είδε

ζθνιηάηαο,

Καιισπηζηηθά θπηά, γιάζηξεο, ρψκα, θνκκέλα άλζε.

Δ.
Βηνκεραληθά είδε πιελ ειεθηξηθψλ εηδψλ θαη παηρληδηψλ, φπσο ελδεηθηηθά είδε έλδπζεο
λεσηεξηζκψλ, θν κπηδνχ, ιεπθά είδε, ςηιηθά, είδε ππφδεζεο, δεξκάηηλα είδε (ηζάληεο, δψλεο,
πνξηνθφιηα), εθθιεζηαζηηθά είδε, είδε αηνκηθήο ή νηθηαθήο θξνληίδαο, πιαζηηθέο ζαθνχιεο.
Σ. Καληίλεο πξνθεηκέλνπ γηα ηελ παξαζθεπή πξφρεηξσλ γεπκάησλ ζχκθσλα κε ηηο
ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο
2.
Οη θάηνρνη άδεηαο Δπαγγεικαηία πσιεηή ππαηζξίνπ εκπνξίνπ Λατθψλ Αγνξψλ λα πσινχλ
πξντφληα κφλν κίαο απφ ηηο σο άλσ θαηεγνξίεο «Α» έσο θαη «Σ» ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα
πξντφληα απηά είλαη γξακκέλα ζηελ άδεηά ηνπο απφ ηελ αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε θαη αλαλέσζε ηεο
άδεηαο αξρή. Οη θάηνρνη άδεηαο Δπαγγεικαηία πσιεηή ηάζηκνπ θαη Πιαλφδηνπ Δκπνξίνπ κπνξνχλ
λα πσινχλ πξντφληα ζπλδπαζηηθά ησλ θαηεγνξηψλ Α’, Γ’, Γ΄. 6. Ο πσιεηήο δχλαηαη λα αιιάμεη
θαηεγνξία πσινχκελσλ εηδψλ θαηφπηλ αηηήζεψο ηνπ, ε νπνία πξνθεηκέλνπ γηα ιατθέο αγνξέο
εμεηάδεηαη απφ ηελ νηθεία επηηξνπή θαη εγθξίλεηαη ή απνξξίπηεηαη αηηηνινγεκέλα απφ ηελ αξκφδηα
ππεξεζία γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο θαη πνηθηιίαο ηεο αγνξάο ζε ζπλδπαζκφ κε φζα πξνβιέπνληαη ζην
άξζξν 30, παξ.2 γηα ηελ αλαινγία πξσηνγελψλ θαη βηνκεραληθψλ εηδψλ.
Η πξνζαξκνγή ησλ πθηζηάκελσλ αδεηψλ ζηηο σο άλσ θαηεγνξίεο ζα ξπζκηζηεί ζην πιαίζην
έθδνζεο ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο γηα ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 57
παξ.2.
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3.
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο είλαη δπλαηφ λα ηξνπνπνηνχληαη
(αθαηξνχληαη ή πξνζηίζεληαη) πσινχκελα είδε πέξαλ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ θαζψο θαη λα
ηξνπνπνηνχληαη ηα πξντφληα πνπ επηηξέπεηαη λα πσινχληαη αλά ηνκέα δξαζηεξηνπνίεζεο (Λατθή,
ηάζηκν, Πιαλφδην).
Άξζξν 18.

Αξκφδηα Αξρή έθδνζεο θαη αλαλέσζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ αδεηψλ

Αξκφδηα αξρή έθδνζεο θαη αλαλέσζεο ησλ αδεηψλ επαγγεικαηηψλ πσιεηψλ ιατθψλ αγνξψλ είλαη ν
δήκνο κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ αδεηνχρνπ. Πξνθεηκέλνπ γηα λέεο άδεηεο πνπ εθδίδνληαη κεηά απφ
πξνθήξπμε ησλ Πεξηθεξεηψλ Αηηηθήο θαη Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο γηα ηε ζηειέρσζε ησλ ιατθψλ
αγνξψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη ηεο Μεηξνπνιηηηθήο Δλφηεηαο Θεζζαινλίθεο αληίζηνηρα, νη
άδεηεο εθδίδνληαη απφ ηηο νηθείεο Πεξηθέξεηεο. Γηα ηε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ αδεηνχρσλ ζε Λατθέο
Αγνξέο, ηάζηκν ή Πιαλφδην Δκπφξην αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηα αληίζηνηρα
θεθάιαηα ηνπ παξφληνο. Γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ν Δπαγγεικαηίαο θαηαζέηεη ππέξ ηεο αξκφδηαο
αξρήο έθδνζεο θαη αλαλέσζεο παξάβνιν χςνπο 15 Δπξψ, ελψ ζε θάζε ηξηεηή αλαλέσζε ηεο άδεηάο
ηνπ, παξάβνιν χςνπο 15 €. Οη ινηπέο επαγγεικαηηθέο άδεηεο ππαηζξίνπ εκπνξίνπ ηνπ παξφληνο
εθδίδνληαη απφ ην δήκν κφληκεο θαηνηθίαο.
Άξζξν 19: Γηθαηνχρνη επαγγεικαηηθψλ αδεηψλ ππαηζξίνπ εκπνξίνπ- Θεηηθέο Γξάζεηο
1.
Η άδεηα Δπαγγεικαηία πσιεηή ρνξεγείηαη ζε άλεξγα ελήιηθα θπζηθά πξφζσπα φηαλ
πξφθεηηαη γηα δξαζηεξηνπνίεζε ζηηο Λατθέο Αγνξέο, ζην ηάζηκν θαη ζην Πιαλφδην Δκπφξην. Οη
πξνο δηάζεζε άδεηεο ρνξεγνχληαη, θαηά έλα πνζνζηφ, βάζεη επηπιένλ θνηλσληθψλ θξηηεξίσλ ζε
νκάδεο πιεζπζκνχ ηεο παξ. 2 πνπ ιφγσ ηδηαίηεξσλ πξνζσπηθψλ ή θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ
ζπλαληνχλ δπζρέξεηεο ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε θαη γεληθφηεξα ζηε είζνδφ ηνπο
ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαζψο θαη ζε άηνκα γηα ηα νπνία πθίζηαηαη θνηλσληθή αλάγθε γξήγνξεο θαη
κφληκεο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο. Οη πξνο δηάζεζε άδεηεο ρνξεγνχληαη σο εμήο:
Οκάδα 1: απνηειεί ηνπιάρηζηνλ ην 60% ησλ πξνθεξπζζφκελσλ ζέζεσλ αθνξά άλεξγα
ελήιηθα θπζηθά πξφζσπα ηα νπνία αλήθνπλ ζηηο θαηεγνξίεο ηεο παξ. 2.
Οκάδα 2: απνηειεί θαηά κέγηζην πνζνζηφ ην 40% ησλ πξνθεξπζζνκέλσλ ζέζεσλ θαη
αθνξά άλεξγα ελήιηθα θπζηθά πξφζσπα, γεληθά.
2.
Σα θπζηθά πξφζσπα πνπ αλήθνπλ ζε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο
δηθαηνχληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζέζεηο ηεο Οκάδαο 1 ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ:
α)

άηνκα κε αλαπεξία απφ νπνηαδήπνηε αηηία ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 50%

β)

πνιχηεθλνη θαη ηέθλα απηψλ

γ)

ηξίηεθλνη

δ)
γνλείο - θεδεκφλεο αλήιηθσλ ηέθλσλ κε αλαπεξία θαη ζε γνλείο πνπ πξνζηαηεχνπλ άηνκα
κε λνεηηθή αλαπεξία, απηηζκφ, ζχλδξνκν down, εγθεθαιηθή παξάιπζε, βαξηέο θαη πνιιαπιέο
αλαπεξίεο θαη πνιιαπιέο αλάγθεο εμάξηεζεο
ε)
Έιιελεο Ρνκά πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζηα δεκνηνιφγηα ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο ηεο ρψξαο.
ζη)

άηνκα απεμαξηεκέλα απφ εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο

δ)

πξνζηάηεο κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ

ε)

απνθπιαθηζζέληεο απφ καθξφρξνλε πνηλή
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3.
Με θνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο θαη Δξγαζίαο,
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, δχλαληαη λα ηξνπνπνηνχληαη νη θαηεγνξίεο
ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαζψο θαη ηα πνζνζηά θαηαλνκήο ησλ ζέζεσλ κεηαμχ ησλ
Οκάδσλ 1 θαη 2.

Άξζξν 20: Υνξήγεζε επαγγεικαηηθψλ αδεηψλ ππαηζξίνπ εκπνξίνπ
1.
Οη άδεηεο πνπ αθνξνχλ ηνπο επαγγεικαηίεο πσιεηέο ιατθψλ αγνξψλ ρνξεγνχληαη κεηά απφ
πξνθήξπμε. Με απφθαζε ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηάξρε, κεηά απφ απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ
πκβνπιίνπ, εθδίδεηαη ε ζρεηηθή πξνθήξπμε, ζηελ νπνία θαζνξίδεηαη ν αξηζκφο ησλ πξνο δηάζεζε
επαγγεικαηηθψλ αδεηψλ θαη νη ιατθέο ζηηο νπνίεο αληηζηνηρεί θάζε άδεηα αλά εκέξα, ηα πξνο
πψιεζε πξντφληα πνπ αθνξά ε άδεηα απηή, νη έρνληεο δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ε θαηαλνκή ζηηο
Οκάδεο 1 θ’ 2 ηνπ άξζξνπ 19, ν ηφπνο θαη ε πξνζεζκία θαηάζεζεο ησλ αηηήζεσλ, ε νπνία δε
κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ηνπ ελφο κελφο, ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πέξαλ απηψλ πνπ
αλαθέξνληαη ζηνλ παξφληα λφκν θαη απφ ηα νπνία ηεθκαίξεηαη φηη ν αηηψλ είλαη πξφζσπν πνπ
εκπίπηεη ζηηο εηδηθέο θαηεγνξίεο, θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα πνπ θξίλεηαη αλαγθαία. Απαξαηηήησο
ζηελ πξνθήξπμε ζα ελζσκαηψλεηαη ππφδεηγκα αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζε απηήλ, ζηελ νπνία ζα
αλαγξάθεηαη θαη ε ζεηξά πξνηίκεζεο γηα ην είδνο ηεο επαγγεικαηηθήο άδεηαο. Σα Σκήκαηα
Δκπνξίνπ ησλ Γηεπζχλζεσλ Αλάπηπμεο θάζε Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο δέρνληαη ηηο αηηήζεηο ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ θαη ηηο δηαβηβάδνπλ ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο,
πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε αμηνιφγεζε. Γηα ηηο ιατθέο αγνξέο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη ηεο
Μεηξνπνιηηηθήο Δλφηεηαο Θεζζαινλίθεο νη αηηήζεηο θαηαηίζεληαη ζηηο νηθείεο Γηεπζχλζεηο
Λατθψλ Αγνξψλ.
3.
Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αλάγθεο έθδνζεο πξνθήξπμεο γηα ηε ζηειέρσζε ησλ ιατθψλ αγνξψλ,
νη δήκνη ηεο επηθξάηεηαο, πιελ εθείλσλ πνπ γεσγξαθηθά αλήθνπλ ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη
Μεηξνπνιηηηθή Δλφηεηαο Θεζζαινλίθεο, απνζηέιινπλ έσο ηηο 30 επηεκβξίνπ εθάζηνπ έηνπο
ζηελ Πεξηθέξεηα ηηο θελέο ζέζεηο, ην είδνο επαγγεικαηηθψλ αδεηψλ, ηηο εκέξεο ιεηηνπξγίαο ησλ
ιατθψλ αγνξψλ, ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ νη θελέο ζέζεηο θαζψο θαη ησλ αξηζκφ ησλ Δπαγγεικαηηψλ
Πσιεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ιηγφηεξν απφ πέληε (5) εκέξεο ηελ εβδνκάδα. Η πξνθήξπμε
αλαξηάηαη ζην δηθηπαθφ ηφπν ηεο Πεξηθέξεηαο, ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ θαη ησλ δήκσλ ηεο
Πεξηθέξεηαο θαη δεκνζηεχεηαη ζε κία ηνπιάρηζηνλ ηνπηθή εθεκεξίδα θάζε Πεξηθεξεηαθήο
Δλφηεηαο.
4.
Γε ζα πξνθεξχζζνληαη λέεο άδεηεο Δπαγγεικαηηψλ πσιεηψλ ιατθψλ αγνξψλ εθφζνλ εληφο
ησλ νξίσλ ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο πθίζηαληαη αδεηνχρνη Δπαγγεικαηίεο πσιεηέο Λατθψλ Αγνξψλ
πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ιηγφηεξν απφ πέληε (5) εκέξεο εβδνκαδηαίσο. ηελ πεξίπησζε πνπ
ππάξρνπλ νη πεξηπηψζεηο απηέο δηελεξγείηαη ε πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία γηα ηελ απφδνζε ζέζεο,
εθηφο θαη αλ κε ππεχζπλε δήισζή ηνπ, ν πσιεηήο πνπ ππάγεηαη ζηελ πεξίπησζε απηή, δειψζεη φηη
δελ επηζπκεί λα δξαζηεξηνπνηεζεί γηα πεξηζζφηεξεο εκέξεο.
5.
Η Πεξηθέξεηα πξνθεξχζζεη πιήζνο επαγγεικαηηθψλ αδεηψλ, ηφζεο φζεο λα εμαζθαιίδεηαη
φηη ζε θάζε Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα ή ζε δχν φκνξεο Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο ηεο ίδηαο
Πεξηθέξεηαο, ν αδεηνδνηνχκελνο δχλαηαη λα δξαζηεξηνπνηεζεί ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εκέξεο ηελ
εβδνκάδα ζε ιατθέο αγνξέο. Ο σο άλσ πεξηνξηζκφο πξνθεηκέλνπ γηα ηηο ιατθέο πνπ είλαη ζηελ
αξκνδηφηεηα ησλ Πεξηθεξεηψλ Αηηηθήο θαη Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ινγίδεηαη ζε επίπεδν
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη Μεηξνπνιηηηθήο Δλφηεηαο Θεζζαινλίθεο. Πεξαηηέξσ θξηηήξηα πνπ
εθηηκά ε Πεξηθέξεηα είλαη ε αλάπηπμε ηνπ ζηεγαζκέλνπ θαη ηνπ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ, ηδίσο γηα ηα
νκνεηδή πξντφληα, ε ππθλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ θαη ε πξαγκαηηθή αλάγθε γηα πξνκήζεηα ηνπ
θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ κε ηα πξντφληα πνπ απνηεινχλ ην αληηθείκελν πψιεζεο ησλ πξνο δηάζεζε
αδεηψλ. Οη ζέζεηο, ζηηο νπνίεο ηνπνζεηνχληαη νη λένη αδεηνχρνη, ινγίδνληαη σο πξνζσξηλέο θαη
ππνρξεσηηθά ππφθεηληαη ζηε δηαδηθαζία βειηίσζεο ζέζεσλ ηνπ παξφληνο.
6.
Με απφθαζε ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηάξρε νξίδεηαη πεληακειήο επηηξνπή ειέγρνπ θαη
αμηνιφγεζεο ησλ αηηήζεσλ, απφ ππαιιήινπο ηεο Πεξηθέξεηαο. Χο γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο
νξίδεηαη ππάιιεινο ηεο Πεξηθέξεηαο.
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7.
Η πξνθήξπμε, ε νπνία, πξνθεηκέλνπ γηα ζηειέρσζε ιατθψλ αγνξψλ, κπνξεί λα αθνξά, είηε
κία Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα, είηε παξαπάλσ, δεκνζηεχεηαη ζε δχν εθεκεξίδεο παλειιήληαο
εκβέιεηαο, ζε κία ηνπηθή θάζε Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο θαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Πεξηθέξεηαο
θαη ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ. Η επηινγή ησλ δηθαηνχρσλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 34
γηα ηελ θαηαλνκή θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ επαγγεικαηηψλ πσιεηψλ. Η επηηξνπή ζπληάζζεη
πίλαθεο απνθιεηνκέλσλ ιφγσ κε πιεξφηεηαο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη πίλαθεο αηηνχλησλ κε
πιήξε δηθαηνινγεηηθά. Οη αηηνχληεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο πίλαθεο απνθιεηνκέλσλ
δηαηεξνχλ δηθαίσκα έλζηαζεο εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ησλ
απνηειεζκάησλ ζην δηθηπαθφ ηφπν ηεο Πεξηθέξεηαο.
8.
Καηά ησλ πηλάθσλ επηιεγέλησλ πνπ ζπληάζζεη ε επηηξνπή ρσξεί έλζηαζε ελψπηνλ ηεο
επηηξνπήο.
9.
Αξκφδηεο αξρέο γηα ηελ έθδνζε ησλ παξαπάλσ αδεηψλ ζηνπο δηθαηνχρνπο είλαη νη
νξηδφκελεο ζην άξζξν 18 θαη γηα ην ζθνπφ απηφ νη Πεξηθέξεηεο (πιελ Αηηηθήο θαη Κεληξηθήο
Μαθεδνλίαο γηα ιατθέο αγνξέο ηεο Μεηξνπνιηηηθήο Δλφηεηαο Θεζζαινλίθεο) απνζηέιινπλ ηα
απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ ζε απηέο πξνθεηκέλνπ γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο, ηελ εγγξαθή ζην
Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα θαη θάζε άιιε απαηηνχκελε ελέξγεηα.
10. Πξνθεηκέλνπ γηα ρνξήγεζε επαγγεικαηηθψλ αδεηψλ πιαλφδηνπ εκπνξίνπ ε πξνθήξπμε
εθδίδεηαη απφ ηελ Πεξηθέξεηα, ζχκθσλα κε ηα σο άλσ νξηδφκελα θαη γηα ρνξήγεζε
επαγγεικαηηθψλ αδεηψλ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ απφ ην νηθείν δεκνηηθφ ζπκβνχιην. Σα κέιε ηεο
επηηξνπψλ εμέηαζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ρνξήγεζε επαγγεικαηηθψλ αδεηψλ ζηάζηκνπ
εκπνξίνπ νξίδνληαη απφ ην Γήκαξρν θαη είλαη ππάιιεινη ηνπ δήκνπ.
11.
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζε πξνθήξπμε πξνθεηκέλνπ γηα έθδνζε άδεηαο επαγγεικαηία πσιεηή
ππαίζξηνπ εκπνξίνπ ππνβάιινληαη ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά:
α) αίηεζε-ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία ν αδεηνχρνο δειψλεη ππεχζπλα φηη είλαη άλεξγνο, δε
ζπληαμηνδνηείηαη ιφγσ ζχληαμεο ή αλαπεξίαο απφ νπνηνδήπνηε θνξέα θαη φηη ν/ε ζχδπγνο ή ηα
πξνζηαηεπφκελα ηέθλα δελ θαηέρνπλ άιιε επαγγεικαηηθή άδεηα ππαηζξίνπ εκπνξίνπ νπνηαζδήπνηε
θαηεγνξίαο θαη φηη δελ ππήξμε ζην παξειζφλ θάηνρνο νπνηαζδήπνηε κνξθήο άδεηαο ππαηζξίνπ
εκπνξίνπ.
β) βεβαίσζε αλεξγίαο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ.
γ) ην ηειεπηαίν εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα
δ) ηα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απφδεημε φηη ν ελδηαθεξφκελνο είλαη πξφζσπν πνπ
εκπίπηεη ζε θάπνηα ή θάπνηεο απφ ηηο θαηεγνξίεο ηνπ άξζξνπ 19.
12.
Μεηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο αηηήζεσλ ζηα πιαίζηα ηεο πξνθήξπμεο θαη εθφζνλ ν
ππνςήθηνο αδεηνχρνο έρεη ηειηθψο επηιεγεί, ζα πξνζθνκίδεη ζηελ αξκφδηα αξρή ηα απαξαίηεηα
πηζηνπνηεηηθά ζηνηρεία γηα ηελ έθδνζε θαη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εληχπνπ ηεο αδείαο ηνπ, ζχκθσλα
κε ην αξ. 15 ηνπ παξφληνο. Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο θαηαηίζεηαη θαη βεβαίσζε έλαξμεο
δξαζηεξηφηεηαο απφ ην TAXIS. Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηάζεζε ηξνθίκσλ, ζα πξνζθνκίδεηαη θαη
αληίγξαθν ηνπ βηβιηαξίνπ πγείαο.
Άξζξν 21.

Απαγνξεχζεηο ζρεηηθά κε ηηο επαγγεικαηηθέο άδεηεο

Η άδεηα επαγγεικαηία πσιεηή ππαηζξίνπ εκπνξίνπ είλαη πξνζσπνπαγήο θαη ακεηαβίβαζηε, πιελ
ησλ πεξηπηψζεσλ ηνπ άξζξνπ 23. Γελ επηηξέπεηαη λα εθκηζζσζεί ή λα παξαρσξεζεί θαηά ρξήζε ζε
νπνηνδήπνηε ηξίην πξφζσπν θαη γηα θάζε ελήιηθν θπζηθφ πξφζσπν αληηζηνηρεί κία άδεηα.
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Οη επαγγεικαηίεο αδεηνχρνη δελ επηηξέπεηαη λα έρνπλ εηζνδήκαηα απφ νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή
επαγγεικαηηθήο απαζρφιεζεο. Δηζνδήκαηα απφ ρνλδξηθή πψιεζε ησλ πσινχκελσλ πξντφλησλ
πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ άδεηά ηνπ, δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλνπλ ην 15% ηνπ εηήζηνπ ηδίξνπ θαη
εηζνδήκαηα απφ κηζζσηή εξγαζία ην 30% πνπ ηζρχεη γηα ην εθάζηνηε νξηδφκελν πνζφ γηα ην
θαηψθιη ηεο θηψρεηαο κεηά ηηο θνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο πνπ αθνξά κνλνπξφζσπα λνηθνθπξηά,
φπσο απηφ δεκνζηεχεηαη απφ ηελ ΔΛ.ΣΑΣ.
Γε δηθαηνχηαη λέαο άδεηαο ν πσιεηήο ν νπνίνο κεηαβηβάδεη ηελ άδεηά ηνπ. Οη άδεηεο επαγγεικαηηψλ
πσιεηψλ ππαηζξίνπ εκπνξίνπ ηζρχνπλ κέρξη ηε ζπληαμηνδφηεζε ησλ θαηφρσλ ηνπο. Δπηπιένλ, δελ
επηηξέπεηαη λα θαηέρεη άιιε επαγγεικαηηθή άδεηα άζθεζεο ππαηζξίνπ εκπνξίνπ ν\ε ζχδπγνο ή ηα
πξνζηαηεπφκελα ηέθλα ηνπ/ηεο αδεηνχρνπ πσιεηνχ. Κάζε επαγγεικαηίαο πσιεηήο επηηξέπεηαη λα
δξαζηεξηνπνηείηαη ζε κία κφλν κνξθή Τπαίζξηνπ Δκπνξίνπ (Λατθή, ηάζηκν ή Πιαλφδην Δκπφξην).
Δπηηξέπεηαη λα δξαζηεξηνπνηείηαη ζηηο ινηπέο ππαίζξηεο νξγαλσκέλεο αγνξέο (Δκπνξνπαλεγχξεηο,
Κπξηαθάηηθεο, Υξηζηνπγελληάηηθεο, Παζραιηλέο, Λνηπέο Αγνξέο).
Άξζξν 22.

Αλαλέσζε επαγγεικαηηθψλ αδεηψλ ππαηζξίνπ εκπνξίνπ

Όιεο νη επαγγεικαηηθέο άδεηεο αλαλεψλνληαη θάζε ηξηεηία. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαηαηίζεληαη
απφ ηνπο πσιεηέο είλαη ηα θάησζη:
α) αίηεζε-ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία ν αδεηνχρνο δειψλεη ππεχζπλα φηη α) δελ αζθεί άιιε
επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ή φηη ζε πεξίπησζε πνπ αζθεί ην εηζφδεκα πνπ απνθηά δελ
ππεξβαίλεη ην πξνβιεπφκελν φξην ηνπ άξζξνπ 21 β) φηη ν/ε ζχδπγνο ή ηα πξνζηαηεπφκελα ηέθλα
δελ θαηέρνπλ άιιε επαγγεικαηηθή άδεηα ππαηζξίνπ εκπνξίνπ νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο θαη γ) φηη
δε ζπληαμηνδνηείηαη ιφγσ ζχληαμεο ή αλαπεξίαο απφ νπνηνδήπνηε θνξέα.
β) εθθαζαξηζηηθά ζεκεηψκαηα ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ (3) εηψλ, βεβαίσζε άζθεζεο δξαζηεξηνηήησλ
κε ηηο κεηαβνιέο θαη έληππα Δ1 θαη Δ3, απφ ηα νπνία πξνθχπηεη φηη ν αηηψλ δελ έρεη εηζνδήκαηα
απφ άιιε εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ή φηη ηπρφλ άιια εηζνδήκαηά ηνπ είλαη ζχκθσλα κε ην άξζξν
21.
γ) θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα
δ) ππεχζπλε δήισζε φηη δελ έρεη νηθνλνκηθέο εθθξεκφηεηεο κε ηελ θαηαβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ
ηειψλ. Οη αξκφδηεο αξρέο αλαλέσζεο νθείινπλ λα εμεηάζνπλ ην αιεζέο ηεο δήισζεο απηήο.
Οη σο άλσ αξκφδηεο ππεξεζίεο, αθνχ εμεηάζνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά, ζεσξνχλ ηελ άδεηα ή
απνξξίπηνπλ ην αίηεκα αλαλέσζεο. ε πεξίπησζε πνπ ν δηνηθνχκελνο επαλέιζεη εληφο ελφο (1)
έηνπο κε λέν αίηεκα αλαλέσζεο ζπλνδεπφκελν απφ πιήξε δηθαηνινγεηηθά ε άδεηα αλαλεψλεηαη θαη
αλαθηάηαη ην δηθαίσκα δξαζηεξηνπνίεζεο. ε πεξίπησζε παξέιεπζεο ηνπ σο άλσ ρξνληθνχ
δηαζηήκαηνο ε άδεηα αλαθαιείηαη νξηζηηθά απηνδηθαίσο.
Δηδηθφηεξα, πξνθεηκέλνπ γηα επαγγεικαηηθέο άδεηεο ιατθψλ αγνξψλ πνπ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ
παξφληνο έρνπλ αλαλεσζεί κε ην πξνγελέζηεξν ζεζκηθφ πιαίζην, σο έλαξμε ηεο ηξηεηίαο ζεσξείηαη
ε εκεξνκελία αλαλέσζεο. Όζνη αδεηνχρνη δελ αλαλεψζνπλ ηηο άδεηέο ηνπο έσο 31ε Μαξηίνπ 2017,
ράλνπλ ην δηθαίσκα δξαζηεξηνπνίεζεο θαη ζηηο 31 Μαξηίνπ 2018 νη παξαπάλσ άδεηεο
αλαθαινχληαη νξηζηηθά απηνδηθαίσο.
Η αλαλέσζε θαη θαηαγξαθή ησλ επαγγεικαηηθψλ αδεηψλ πιαλφδηνπ θαη ζηάζηκνπ εκπνξίνπ ζα
γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ παξφληνο.
Άξζξν 23.

Μεηαβίβαζε επαγγεικαηηθψλ αδεηψλ ππαηζξίνπ εκπνξίνπ
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1.
Η άδεηα επαγγεικαηία πσιεηή ππαηζξίνπ εκπνξίνπ είλαη πξνζσπνπαγήο, ακεηαβίβαζηε θαη
κπνξεί λα αλαλεψλεηαη κέρξη ηε ζπληαμηνδφηεζε ηνπ θαηφρνπ ηεο. Απαγνξεχεηαη, δε, λα
εθκηζζσζεί ή λα παξαρσξεζεί θαηά ρξήζε ζε νπνηνδήπνηε ηξίην πξφζσπν θαη γηα θάζε ελήιηθν
θπζηθφ πξφζσπν αληηζηνηρεί κία άδεηα. Καη’ εμαίξεζε, επηηξέπεηαη ε κεηαβίβαζε ηεο άδεηαο α) ζε
πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ θαηφρνπ ηεο ή β) ζε πεξίπησζε αλαπεξίαο ηνπ θαηφρνπ ηεο ζε πνζνζηφ
67% ηνπιάρηζηνλ, εθφζνλ ην πνζνζηφ απηφ δηαγλσζηεί κεηά ηελ έθδνζε ηεο αξρηθήο άδεηαο.
2.
Πξνθεηκέλνπ γηα ηηο επαγγεικαηηθέο άδεηεο ιατθψλ αγνξψλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηνπο
πξψελ Οξγαληζκνχο Λατθψλ Αγνξψλ θαη Θεζζαινλίθεο αληίζηνηρα, αξκφδηα αξρή γηα ηε
κεηαβίβαζε είλαη νη ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο
Μαθεδνλίαο αληίζηνηρα θαη γηα ηνπο ινηπνχο αδεηνχρνπο ν δήκνο κφληκεο θαηνηθίαο ηνπο.
Πξνθεηκέλνπ γηα επαγγεικαηηθή άδεηα πιαλνδίνπ εκπνξίνπ αξκφδηα αξρή είλαη ε νηθεία
Πεξηθέξεηα θαη γηα επαγγεικαηηθή άδεηα ζηάζηκνπ εκπνξίνπ ν δήκνο κφληκεο θαηνηθίαο. Γε
δηθαηνχηαη λέαο άδεηαο ν πσιεηήο πνπ κεηαβηβάδεη ηελ άδεηά ηνπ.
3.
Σα πξφζσπα, ζηα νπνία δχλαηαη λα κεηαβηβαζηεί ε άδεηα, είλαη θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο
ηα ελήιηθα ηέθλα, ν/ε ζχδπγνο θαη ηα αδέιθηα ηνπ θαηφρνπ απηήο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη είλαη
άλεξγα. Ο λένο δηθαηνχρνο δηαηεξεί φια ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ απηή.
4.
Γηα ηε κεηαβίβαζε ηεο επαγγεικαηηθήο άδεηαο ππαηζξίνπ εκπνξίνπ ιφγσ αλαπεξίαο, ν
θάηνρνο ηεο άδεηαο εληφο ξεηήο πξνζεζκίαο έμη (6) κελψλ απφ ηελ γέλλεζε ηνπ δηθαηψκαηνο, ήηνη
ην ρξφλν πηζηνπνίεζεο ηεο αλαπεξίαο, ππνβάιιεη ζηνπο σο άλσ αξκφδηνπο αίηεζε κε ζπλεκκέλα:
α) βεβαίσζε πνπ εθδίδεηαη απφ ηηο Τγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο ησλ Κέληξσλ Πηζηνπνίεζεο
Αλαπεξίαο (Κ.Δ.Π.Α.), ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ην πνζνζηφ ηεο αλαπεξίαο β) πηζηνπνηεηηθφ
νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο θαη γ) έγγξαθε παξαίηεζε απφ ην δηθαίσκα απφθηεζεο ηεο άδεηαο ησλ
πξνζψπσλ πνπ θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ηε δηθαηνχληαη κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο
απφ αξκφδηα αξρή.
5.
Παξάιιεια, ην πξφζσπν πνπ πξφθεηηαη λα απνθηήζεη ηελ άδεηα ππνβάιιεη εληφο ηνπ σο
άλσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο αίηεζε-ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986, ζηελ νπνία δειψλεη φηη,
δελ αζθεί άιιν επάγγεικα, δελ θαηέρεη νπνηνπδήπνηε ηχπνπ άδεηα ππαίζξηνπ εκπνξίνπ θαη φηη δελ
έρεη ζπληαμηνδνηεζεί ιφγσ γήξαηνο ή αλαπεξίαο απφ νπνηνλδήπνηε αζθαιηζηηθφ θνξέα, δειηίν
αλεξγίαο ζε ηζρχ, θαζψο επίζεο θαη εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα θφξνπ εηζνδήκαηνο. Σα πξφζσπα
πνπ παξαηηνχληαη απφ ην δηθαίσκα κεηαβίβαζεο ηεο αδείαο κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ππνβάιινπλ
έγγξαθε παξαίηεζε απφ ην δηθαίσκα κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο.
6.
Πξνθεηκέλνπ γηα κεηαβίβαζε ηεο άδεηαο ιφγσ ζαλάηνπ, ην πξφζσπν πνπ πξφθεηηαη λα
απνθηήζεη ηελ άδεηα ππνβάιιεη εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ζαλάηνπ ηνπ θαηφρνπ
απηήο ηελ αίηεζε-ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, θαζψο επίζεο θαη ηα εμήο
δηθαηνινγεηηθά: ιεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ, δειηίν αλεξγίαο ζε ηζρχ, πηζηνπνηεηηθφ εγγπηέξσλ
ζπγγελψλ θαη έγγξαθε παξαίηεζε απφ ην δηθαίσκα απφθηεζεο ηεο άδεηαο ησλ πξνζψπσλ πνπ θαηά
ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ηε δηθαηνχληαη κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα αξρή.
7.
Σν δηθαίσκα κεηαβίβαζεο ηεο άδεηαο ηζρχεη εληφο ξεηήο πξνζεζκίαο έμη (6) κελψλ απφ ηελ
γέλλεζή ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ ην ζρεηηθφ αίηεκα δελ ππνβιεζεί εληφο ηεο πξνζεζκίαο απηήο, ε
ηζρχο ηεο άδεηαο παχεη απηνδηθαίσο.
8. ηνηρεία ηεο κεηαβηβαζζείζαο άδεηαο.
Η αλσηέξσ άδεηα θέξεη κε έληνλε γξαθή ηελ νλνκαζία:
«ΜΔΣΑΒΙΒΑΘΔΙΑ

ΑΓΔΙΑ

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΑ

ΠΧΛΗΣΗ

ΛΑΨΚΧΝ

ΑΓΟΡΧΝ,

ΠΛΑΝΟΓΙΟΤ Η ΣΑΙΜΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ» (θαηά πεξίπησζε)
Άξζξν 24.

Αλαπιήξσζε επαγγεικαηηψλ πσιεηψλ
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1. Δπηηξέπεηαη ε πξνζσξηλή αλαπιήξσζε ηνπ θαηφρνπ επαγγεικαηηθήο άδεηαο ππαηζξίνπ εκπνξίνπ
κφλν απφ ηνλ/ηελ ζχδπγν θαη απφ ζπγγελείο εμ αίκαηνο κέρξη θαη ηξίηνπ βαζκνχ ή εμ αγρηζηείαο
κέρξη δεχηεξνπ βαζκνχ βάζεη βεβαίσζεο πνπ εθδίδεηαη απφ ην δήκν, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
α) αζζέλεηαο, πνπ απνδεηθλχεηαη κε ηαηξηθή γλσκάηεπζε απφ Γεκφζην Ννζνθνκείν, θαη γηα φζν
ρξφλν αλαγξάθεηαη ζηε γλσκάηεπζε
β) παηξφηεηαο ή κεηξφηεηαο θαη γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο πεξί
πξνζηαζίαο ηεο παηξφηεηαο θαη κεηξφηεηαο
γ) γηα ρξφλν πνπ δελ ππεξβαίλεη ζπλνιηθά ηηο ηξηάληα (30) εκέξεο εηεζίσο, κπνξεί δε λα ρνξεγεζεί
θαη ηκεκαηηθά γηα φζν αξηζκφ εκεξψλ επηζπκεί ν αδεηνχρνο, θάζε θνξά.
δ) ζπλδηθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ κηα κέξα ηελ εβδνκάδα ζε Πξνέδξνπο θαη Γξακκαηείο
αλαγλσξηζκέλσλ α΄βάζκησλ ζσκαηείσλ θαη Οκνζπνλδηψλ. ε πεξηπηψζεηο ζπκκεηνρήο ζηηο
Δπηηξνπέο Λατθψλ Αγνξψλ ηνπ αξ. 28 ηνπ παξφληνο, δχλαληαη λα αλαπιεξψλνληαη θαηά ηα
αλσηέξσ θαη ζηηο εκέξεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζπλεδξίαζε. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, νη
επαγγεικαηίεο πσιεηέο δειψλνπλ ηα άηνκα πνπ ζα ηνπο αλαπιεξψλνπλ ζην Φνξέα Λεηηνπξγίαο,
κία θνξά, ζηελ αξρή θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο ή φπνηε παξαζηεί αλάγθε.
2. Δπηηξέπεηαη ε αλαπιήξσζε κφλν απφ ηνλ/ηελ ζχδπγν θαη απφ ζπγγελείο εμ αίκαηνο κέρξη θαη
ηξίηνπ βαζκνχ ή εμ αγρηζηείαο κέρξη δεχηεξνπ βαζκνχ ζηελ πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο ηεο άδεηαο
θαηαζηεί πξνζσξηλά αλίθαλνο γηα εξγαζία θαη κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 50 %, ηνπιάρηζηνλ, βάζεη
βεβαίσζεο ησλ Κέληξσλ Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΚΔ.Π.Α.) θαη γηα φζν ρξφλν ηζρχεη απηή.
3. ηελ πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο επαγγεικαηηθήο άδεηαο ζηεξείηαη ησλ ζπγγεληθψλ πξνζψπσλ ησλ
αλσηέξσ παξαγξάθσλ ή πνπ ηα ελ ιφγσ πξφζσπα δελ επηζπκνχλ λα θάλνπλ ρξήζε ηνπ
δηθαηψκαηνο απηνχ θαη ην δειψλνπλ εγγξάθσο, επηηξέπεηαη ε πξνζσξηλή αλαπιήξσζή ηνπ/ηεο απφ
δεισκέλν/ε ππάιιειν.
4. Γηα ηελ έγθξηζε ηεο πξνζσξηλήο αλαπιήξσζεο ππνβάιιεηαη απφ ηνλ θάηνρν ηεο άδεηαο ζηνπο
θνξείο ηνπ άξζξνπ 18 αίηεζε, ζπλνδεπφκελε απφ φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ησλ
παξαγξάθσλ (1) θαη (2) ηνπ παξφληνο, θαηά πεξίπησζε. Οκνίσο ην πξφζσπν πνπ πξφθεηηαη λα
αλαπιεξψζεη ηνλ αδεηνχρν θαηαζέηεη αίηεζε, κε ζπλεκκέλε ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986,
ζηελ νπνία δειψλεη φηη είλαη φηη δελ θαηέρεη άιιε παξαγσγηθή ή επαγγεικαηηθή άδεηα ππαίζξηνπ
εκπνξίνπ θαη φηη δελ ζπληαμηνδνηείηαη απφ νπνηνλδήπνηε θνξέα, ιφγσ γήξαηνο ή αλαπεξίαο.
ηελ πεξίπησζε πλεηαηξηζκνχ ή αλαγλσξηζκέλεο νκάδαο παξαγσγψλ, ηε ζρεηηθή αίηεζε γηα
αληηθαηάζηαζε ηνπ δεισκέλνπ ππαιιήινπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ππνβάιιεη ν λφκηκνο
εθπξφζσπνο απηήο.
5. Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο σο άλσ αίηεζεο θαη ζε πεξίπησζε πνπ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ
παξφληνο, ε ππεξεζία εθδίδεη ηε ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο αλαπιήξσζεο ζε δχν πξσηφηππα, έλα γηα
ηελ ππεξεζία, έλα γηα ηνλ ελδηαθεξφκελν, γηα ηελ νπνία ν/ε αλαπιεξσηήο πξνζθνκίδεη δχν (2)
πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο. Η πξνζσξηλή θαη ε κφληκε αλαπιήξσζε έρνπλ ηνλ ηχπν βεβαίσζεο θαη
πεξηιακβάλνπλ:
α). Σα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο θαη ηε θσηνγξαθία ηνπ πξνζψπνπ πνπ αλαπιεξψλεη ηνλ θάηνρν ηεο
άδεηαο κε ζθξαγίδα ηνπ θνξέα έγθξηζεο, ηνλ αζθαιηζηηθφ ηνπ θνξέα θαη ηνλ αξηζκφ Α.Μ.Κ.Α.
β). Σα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ/ηεο θαηφρνπ ηεο άδεηαο, ηνλ αξηζκφ θαη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο
απηήο θαη ηπρφλ ζηνηρεία άδεηαο παξακνλήο θαη αξηζκφ δεκνηνινγίνπ,
γ). Σν βαζκφ ζπγγέλεηαο κεηαμχ θαηφρνπ ηεο άδεηαο θαη αλαπιεξσηή, ζηελ πεξίπησζε ζπγγεληθνχ
πξνζψπνπ, ε νπνία βεβαηψλεηαη απφ ηνλ νηθείν Γήκν,
δ). Σν ιφγν αλαπιήξσζεο (αζζέλεηα θιπ),
ε). Σν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο αλαπιήξσζεο.
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6. Η βεβαίσζε ηνπ παξφληνο είλαη δηαζέζηκε αλά πάζα ζηηγκή ζηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ
παξφληνο. Σν πξφζσπν πνπ αλαπιεξψλεη πξνζσξηλά ή κφληκα ηνλ παξαγσγφ είλαη απνθιεηζηηθά
ππεχζπλν γηα ηελ νξζή ρξήζε ησλ φξσλ ηεο άδεηαο.
7.Δπηηξέπεηαη ε απιή ππνβνήζεζε κε ηελ παξάιιειε παξνπζία ηνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο απφ ηνλ/ηε
ζχδπγν ή απφ ηα ηέθλα κε ηελ έθδνζε αληίζηνηρεο βεβαίσζεο.
Άξζξν 25.

Πξφζιεςε ππαιιήισλ απφ ηνπο θαηφρνπο αδεηψλ ππαηζξίνπ εκπνξίνπ

1.
Γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο νη θάηνρνη αδεηψλ ππαηζξίνπ εκπνξίνπ επηηξέπεηαη
λα πξνζιακβάλνπλ ππαιιήινπο. Ο πσιεηήο, ν νπνίνο πξνζιακβάλεη ππάιιειν, ππνρξενχηαη λα
γλσζηνπνηήζεη απζεκεξφλ ηελ αλαγγειία ηεο πξφζιεςεο ζηελ αξκφδηα αξρή ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ
παξφληνο ππνβάιινληαο αίηεζε γηα έθδνζε ζρεηηθήο βεβαίσζεο πξφζιεςεο. ε πεξίπησζε
ζχκβαζεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ππνβάιιεη θάζε θνξά ακειιεηί θαη ηελ ηπρφλ αλαλέσζή
ηεο.
Δπίζεο ππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 ηνπ ππαιιήινπ, ζηελ νπνία δειψλεη φηη
δελ θαηέρεη άιιε άδεηα άζθεζεο ππαηζξίνπ εκπνξίνπ, παξαγσγηθή ή επαγγεικαηηθή θαη φηη δελ έρεη
ζπληαμηνδνηεζεί ιφγσ γήξαηνο ή αλαπεξίαο απφ νπνηνλδήπνηε αζθαιηζηηθφ θνξέα. ηε ζπλέρεηα ε
ππεξεζία, εθφζνλ ππνβιεζνχλ ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά, αλαγξάθεη ζην έληππν ηεο αδείαο ηα
πιήξε ζηνηρεία ηνπ ππαιιήινπ κε ζθξαγίδα θαη εθδίδεη έληππν πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν «Βεβαίσζε
Πξφζιεςεο ππαιιήινπ απφ επαγγεικαηία/παξαγσγφ (θαηά πεξίπησζε) ππαηζξίνπ εκπνξίνπ». Έρεη
ζρήκα νξζνγσλίνπ παξαιιειφγξακκνπ, χςνπο 0,30 κ. θαη πιάηνπο 0,20 κ . θαη θέξεη ηα εμήο
ζηνηρεία:
α) ην θνξέα πνπ εθδίδεη ηελ βεβαίσζε πξφζιεςεο θαη ηελ εκεξνκελία πξφζιεςεο.
β) ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ππαιιήινπ, ηνλ αξηζκφ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ θαη ηελ αξκφδηα
Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ζηελ νπνία ππάγεηαη ν ππάιιεινο, ηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα θαη ηνλ
αξηζκφ Α.Μ.Κ.Α. θαη ηπρφλ ζηνηρεία άδεηαο παξακνλήο θαη αξηζκφ δεκνηνινγίνπ.
γ) ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ πσιεηή-εξγνδφηε, ηνλ αξηζκφ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ θαη ηελ
αξκφδηα Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ζηελ νπνία ππάγεηαη, ηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα θαη ηνλ
αξηζκφ Α.Μ.Κ.Α. απηνχ θαη ηπρφλ ζηνηρεία άδεηαο παξακνλήο θαη αξηζκφο δεκνηνινγίνπ.
δ) θσηνγξαθία ηνπ ππαιιήινπ θαη ζθξαγίδα ηνπ θνξέα πνπ εθδίδεη ηελ βεβαίσζε πάλσ ζε απηή.
2.
ηελ πεξίπησζε αγξεξγαηψλ, αζθαιηζκέλσλ ζηνλ Ο.Γ.Α., νη νπνίνη εμαηξνχληαη ηεο
αζθάιηζεο ζην ΙΚΑ-ΣΔΑΜ, ηφηε πξνζθνκίδεηαη πέξαλ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ εγγξάθσλ θαη
ζηνηρείσλ, βηβιηάξην ηνπ Ο.Γ.Α. ή βεβαίσζε θχξηαο αζθάιηζεο ζηνλ Ο.Γ.Α.
3.
ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζρέζεο εξγαζίαο απηή θνηλνπνηείηαη εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ
ζηελ αξκφδηα αξρή, πξνθεηκέλνπ γηα ηε δηαγξαθή ηνπ ππαιιήινπ απφ ηελ άδεηα θαη ηελ
ελεκέξσζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ’: ΤΠΑΗΘΡΗΔ ΑΓΟΡΔ
Άξζξν 26.

Δπηινγή ρψξνπ ιεηηνπξγίαο ππαηζξίσλ αγνξψλ-Καηεγνξίεο απηψλ

1.
Δπηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία ππαίζξησλ αγνξψλ ζε θαζνξηζκέλνπο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο
ειεχζεξνπο θαη αλεμάξηεηνπο ρψξνπο, δεκφζηνπο ή δεκνηηθνχο ηδηφθηεηνπο ή κηζζσκέλνπο (π.ρ.
πιαηείεο, πάξθα θαη ελ γέλεη αλνηθηνχο ρψξνπο) θαη νη νπνίνη ζα δηαζθαιίδνπλ πξφζβαζε ζε φινπο
ηνπο πνιίηεο. ε πεξίπησζε πνπ ηέηνηνη ρψξνη δελ είλαη εθηθηφ λα βξεζνχλ, δχλαηαη λα επηιεγνχλ
θαηάιιεινη δξφκνη. Οη ρψξνη ιεηηνπξγίαο ησλ ελ ιφγσ αγνξψλ θαζνξίδνληαη απφ ην θνξέα
ιεηηνπξγίαο κεηά απφ γλψκε ηεο ππεξεζίαο ηεο Σξνραίαο, ε νπνία απνθαίλεηαη ζρεηηθά κε ηελ
θπθινθνξηαθή επίπησζε απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ ε Σξνραία δελ ππνβάιιεη
γλψκε εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ, ε απφθαζε ηνπ θνξέα ιεηηνπξγίαο εθδίδεηαη ρσξίο απηή.
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2. Λφγσ ηεο επηινγήο ησλ ρψξσλ δε ζα πξέπεη λα παξεκπνδίδεηαη ε πξφζβαζε ζε ζρνιεία,
λνζνθνκεία, ζηαζκνχο ηνπ αζηηθνχ, ηνπ πξναζηηαθνχ ζηδεξφδξνκνπ θαη ησλ ππεξαζηηθψλ
ιεσθνξείσλ, αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, κνπζεία, κλεκεία, εθθιεζίεο, εηζφδνπο θαηνηθηψλ θαη
θαηαζηεκάησλ, ζε νξγαλσκέλεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, θαζψο επίζεο θαη λα κε δεκηνπξγείηαη
πξφβιεκα ζηνλ εθνδηαζκφ θάζε είδνπο θαηαζηεκάησλ θαη μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ. ε θάζε
πεξίπησζε πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε εχθνιε πξφζβαζε ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ.
3. Οη ππαίζξηεο αγνξέο δηαθξίλνληαη ζε ιατθέο αγνξέο, αγνξέο θαηαλαισηψλ, εκπνξνπαλεγχξεηο
πνπ ηεινχληαη επ΄επθαηξία ζξεζθεπηηθήο ενξηήο, θπξηαθάηηθεο αγνξέο θαη ινηπέο ππαίζξηεο αγνξέο
(ρξηζηνπγελληάηηθεο, παζραιηλέο) θαη γηα θάζε αγνξά απαηηείηαη ε έθδνζε Καλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο
απφ ηελ εθάζηνηε αξκφδηα αξρή. Οη Καλνληζκνί Λεηηνπξγίαο είλαη ελαξκνληζκέλνη κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη θνηλνπνηνχληαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή, εθφζνλ δεηεζνχλ.

ΤΠΟ-ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ.1: ΛΑΪΚΔ ΑΓΟΡΔ

Άξζξν 27

Δπνπηεία ιατθψλ αγνξψλ

Κάζε θνξέαο ιεηηνπξγίαο ιατθήο αγνξάο νθείιεη λα θξνληίδεη:

1.
-

Γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ησλ δηεξρνκέλσλ πσιεηψλ θαη θαηαλαισηψλ
Γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ην πέξαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο
ιατθήο αγνξάο, θαη ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο
Γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πεξί ηνπνζέηεζεο πσιεηψλ εληφο ηεο ιατθήο θαη ηελ ελ γέλεη
εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο.
Σελ αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο θάζε ιατθήο αγνξάο πνπ
ιεηηνπξγεί ζηα δηνηθεηηθά ηνπ φξηα, ζην νπνίν ζα εκθαλίδνληαη νη ζέζεηο θαη νη πσιεηέο
πνπ ηηο θαηαιακβάλνπλ, θαζψο επίζεο θαη νη θελέο ζέζεηο.

2.
Γηα ην ιφγν απηφ, κε επζχλε ηνπ θνξέα ιεηηνπξγίαο ζε θάζε ιατθή αγνξά ηνπνζεηείηαη
θηφζθη, ζην νπνίν αλαξηάηαη ε θάηνςε ηεο ιατθήο, ζηελ νπνία ζα εκθαλίδνληαη νη ηνκείο θαη’ είδνο
πξντφλησλ. Σνπνζεηνχληαη επίζεο δειηία θαη θπηίν παξαπφλσλ.
3.
Καηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο ιατθήο αγνξάο, ππάιιεινο ηνπ θνξέα ιεηηνπξγίαο
επνπηεχεη ην ρψξν ηεο ιατθήο αγνξάο θαη κεξηκλά γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία απηήο. Ο ελ ιφγσ
ππάιιεινο νξίδεηαη απφ ηα φξγαλα ηεο δηνίθεζεο ηνπ θνξέα ιεηηνπξγίαο (κε απφθαζε Γεκάξρνπ ή
Γ/ληε Λατθψλ Αγνξψλ γηα ηηο Πεξηθέξεηεο Αηηηθήο θαη Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο) θαη έρεη ηελ
ηδηφηεηα ηνπ ειεγθηή ππνθείκελνπ ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ ζπλεπάγεηαη ε ηδηφηεηα απηή. Ο ελ ιφγσ
ππάιιεινο αληηθαζίζηαηαη ππνρξεσηηθά απφ άιινλ κε ηελ πάξνδν ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο έμη (6)
κελψλ. Γηα ηε δηεπζέηεζε ζεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο ιατθήο ν ελ ιφγσ
ππάιιεινο ζπλεξγάδεηαη κε έλαλ εθπξφζσπν ησλ παξαγσγψλ θαη έλαλ ησλ επαγγεικαηηψλ
πσιεηψλ, νη νπνίνη πξνηείλνληαη απφ ηα νηθεία ζσκαηεία.
4.
Κάζε Λατθή Αγνξά, αλάινγα κε ηε θχζε ησλ πσινχκελσλ πξντφλησλ ρσξίδεηαη ζηνπο
θάησζη ηνκείο ππνρξεσηηθά:
α)

Σνκέαο Γηαηξνθηθψλ Πξντφλησλ

β)

Σνκέαο Βηνκεραληθψλ εηδψλ, ν νπνίνο βξίζθεηαη δηαθξηηά ζηα φξηα ηεο Λατθήο αγνξάο.
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Άξζξν 28. Δπηηξνπέο Λατθψλ Αγνξψλ
1.
ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη ηε Μεηξνπνιηηηθή Δλφηεηα Θεζζαινλίθεο ζπγθξνηνχληαη κε
απφθαζε ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηάξρε 13-κειείο επηηξνπέο κε ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε κε
ηξηεηή ζεηεία, νη νπνίεο θέξνπλ ηνλ ηίηιν «Δπηηξνπή Λατθψλ Αγνξψλ Αηηηθήο» θαη «Δπηηξνπή
Λατθψλ Αγνξψλ Μεηξνπνιηηηθήο Δλφηεηαο Θεζζαινλίθεο» αληίζηνηρα. Γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε
ησλ ελ ιφγσ Δπηηξνπψλ αζθείηαη απφ ππαιιήινπο ησλ νηθείσλ Πεξηθεξεηψλ.
2.

Η ζχλζεζε ησλ ελ ιφγσ επηηξνπψλ έρεη σο αθνινχζσο:

Α. Γηα ηηο Λατθέο Αγνξέο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο:
1)
Έλαο ζεκαηηθφο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ζε ζέκαηα Λατθψλ Αγνξψλ θ’ Τπαίζξηνπ
Δκπνξίνπ (εθφζνλ πθίζηαηαη) ή έλαο εθπξφζσπνο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε, σο Πξφεδξνο
2)
Έμη κέιε ησλ αληίζηνηρσλ Πεξηθεξεηαθψλ πκβνπιίσλ, έλα εθ ησλ νπνίσλ
εθιέγεηαη απφ ην ζχλνιν ηεο κεηνςεθίαο.
3)

Έλαο εθπξφζσπνο ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Έλσζεο Γήκσλ Αηηηθήο (ΠΔΓΑ)

4)

Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο

5)
Έλαο εθπξφζσπνο ηνπ αληηπξνζσπεπηηθφηεξνπ, κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ,
αγξνηηθνχ ζπιιφγνπ ή πλεηαηξηζκνχ πνπ έρεη ηελ έδξα ηνπ ζην Γήκν Αηηηθήο θαη ηνπ νπνίνπ ηα
κέιε ή κέξνο εμ’ απηψλ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ παξαγσγή νπσξνθεπεπηηθψλ.
6)

Σξεηο εθπξνζψπνπο ησλ πσιεηψλ σο εμήο:

α) έλαο (1) εθπξφζσπνο ηεο Παλαηηηθήο Οκνζπνλδίαο σκαηείσλ Δπαγγεικαηηψλ
Πσιεηψλ Λατθψλ Αγνξψλ
β) έλαο (1) εθπξφζσπνο ηεο Παλειιαδηθήο Οκνζπνλδίαο πιιφγσλ Παξαγσγψλ Αγξνηηθψλ
Πξντφλησλ Πσιεηψλ Λατθψλ Αγνξψλ πνπ αζθεί ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα ζηελ
Πεξηθέξεηα Αηηηθήο
γ) έλαο (1) εθπξφζσπνο ηεο Οκνζπνλδίαο Δπαγγεικαηηψλ Πσιεηψλ θαη Παξαγσγψλ
Λατθψλ Αγνξψλ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο πνπ αζθεί ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα ζηελ
Πεξηθέξεηα Αηηηθήο
Β. Γηα ηηο Λατθέο Αγνξέο ηεο Μεηξνπνιηηηθήο Δλφηεηαο Θεζζαινλίθεο:
1)
Έλαο ζεκαηηθφο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ζε ζέκαηα Λατθψλ Αγνξψλ θ’ Τπαίζξηνπ
Δκπνξίνπ (εθφζνλ πθίζηαηαη) ή έλαο εθπξφζσπνο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε, σο Πξφεδξνο
2)
Έμη κέιε ησλ αληίζηνηρσλ Πεξηθεξεηαθψλ πκβνπιίσλ, έλα εθ ησλ νπνίσλ
εθιέγεηαη απφ ην ζχλνιν ηεο κεηνςεθίαο.
3)
Έλαο εθπξφζσπνο ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Έλσζεο Γήκσλ Κεληξηθήο
Μαθεδνλίαο (ΠΔΓΚΜ)
4)

Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο

5)

Σέζζεξηο εθπξνζψπνπο ησλ πσιεηψλ σο εμήο:
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α) δχν (2) εθπξφζσπνη ηεο Οκνζπνλδίαο πιιφγσλ Παξαγσγψλ Λατθψλ Αγνξψλ
Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο-Θεζζαιίαο-Θξάθεο, πνπ αζθνχλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο ζε
ιατθέο αγνξέο ηεο Μεηξνπνιηηηθήο Δλφηεηαο Θεζζαινλίθεο.
β) δχν (2) εθπξφζσπνη ηεο Οκνζπνλδίαο σκαηείσλ Δπαγγεικαηηψλ Παξαγσγψλ Λατθψλ
Αγνξψλ Θεζζαιίαο - Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, πνπ αζθνχλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο ζε ιατθέο αγνξέο
ηεο Μεηξνπνιηηηθήο Δλφηεηαο Θεζζαινλίθεο, εθ ησλ νπνίσλ έλαο ζα αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ
εθηφο ηνπ πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο.
3.
Όινη νη εθπξφζσπνη ησλ πεξηπηψζεσλ Α3, Α5, Α6, Β3 θαη Β5 ηεο πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπ, θαζψο θαη νη αλαπιεξσηέο ηνπο πξνηείλνληαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο θνξείο, κεηά
απφ πξφζθιεζε ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηάξρε. Σν Πξντζηάκελν ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο
αλαπιεξψλεη έλαο εθ ησλ Πξντζηακέλσλ ησλ Γηεπζχλζεσλ Αλάπηπμεο, πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ
Πεξηθεξεηάξρε.
4.
ηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ Δπηηξνπψλ ησλ Πεξηθεξεηψλ Αηηηθήο θαη Μεηξνπνιηηηθήο Δλφηεηαο
Θεζζαινλίθεο κπνξνχλ λα παξίζηαληαη εθπξφζσπνο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο,
εθπξφζσπνο ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ (Μαθεδνλίαο-Θξάθεο) θαη ν Πξντζηάκελνο ηεο
Γηεχζπλζεο Θεζκηθψλ Ρπζκίζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο
Καηαλαισηή ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο. Δπίζεο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ
Δπηηξνπψλ κπνξνχλ λα παξίζηαληαη εθπξφζσπνη ησλ πξσηνβάζκησλ ζσκαηείσλ, ρσξίο δηθαίσκα
ςήθνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηαηππψζνπλ απφςεηο επί δεηεκάησλ πνπ άπηνληαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ
ιατθψλ αγνξψλ πνπ ηνπο αθνξνχλ.
5.
ηελ ππφινηπε επηθξάηεηα δεκηνπξγνχληαη 7-κειείο επηηξνπέο Λατθψλ Αγνξψλ ζε θάζε
Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα κε ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε κε ηξηεηή ζεηεία, νη νπνίεο θέξνπλ
ηνλ ηίηιν «Δπηηξνπή Λατθψλ Αγνξψλ Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ……» κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ
Αληηπεξηθεξεηάξρε, νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ:
1) έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε σο Πξφεδξν
2) έλαλ εθπξφζσπν ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Έλσζεο Γήκσλ
3) ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο
4) έλαλ ππάιιειν ηεο νηθείαο Γ.Α.Ο.Κ.
5)
ηνλ Πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, ζηα φξηα ηνπ νπνίνπ
ιεηηνπξγνχλ νη πεξηζζφηεξεο Λατθέο Αγνξέο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο.
6)
έλαλ εθπξφζσπν ησλ παξαγσλαο εθπξφζσπνο ηνπ αληηπξνζσπεπηηθφηεξνπ
αγξνηηθνχ ζπιιφγνπ πνπ έρεη ηελ έδξα ηνπ ζην Γήκν Αηηηθήογψλ πσιεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη
ζηηο ιατθέο αγνξέο ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο.
7)
έλαλ εθπξφζσπν ησλ επαγγεικαηηψλ πσιεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηηο ιατθέο
αγνξέο ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο.
Η γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ησλ σο άλσ Δπηηξνπψλ παξέρεηαη απφ ηελ νηθεία Πεξηθεξεηαθή
Δλφηεηα.
6.

Έξγν ησλ σο άλσ Δπηηξνπψλ είλαη:

α) ε θαηαγξαθή ηπρφλ δπζιεηηνπξγηψλ ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ιατθψλ αγνξψλ θαη ε ππνβνιή
πξνηάζεσλ ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ
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δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ, ε Δπηηξνπή δεηά πιεξνθφξεζε γηα ηα θπξηφηεξα
πξνβιήκαηα θαη παξάπνλα πνπ ππνβάιινληαη ζηηο ππεξεζίεο πνπ αζρνινχληαη κε ηηο ιατθέο
αγνξέο, ζε εχινγν ρξφλν πξηλ ηηο ζπλεδξηάζεηο.
β) ε ζπλεξγαζία κε ην πληνληζηηθφ Κέληξν Αληηκεηψπηζεο ηνπ Παξεκπνξίνπ (Τ.Κ.Α.Π.), γηα
ηελ αληαιιαγή ζηνηρείσλ θαη πξνηάζεσλ γηα ηελ θαιχηεξε επνπηεία ηεο εκπνξηθήο
δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ πάηαμε ηνπ παξεκπνξίνπ ζηηο ιατθέο αγνξέο.
γ) ε κέξηκλα γηα ηελ νκνηφκνξθε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πεξί ιατθψλ αγνξψλ ζηε ρσξηθή ηνπο
αξκνδηφηεηα. Γηα ην ζθνπφ απηφ νη Δπηηξνπέο ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο γηα ηελ αληαιιαγή
νηαζδήπνηε πιεξνθνξίαο θξίλνπλ απαξαίηεηε.
δ) ε γλσκνδφηεζε επί ηπρφλ ελζηάζεσλ ησλ πσιεηψλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δξαζηεξηνπνίεζή
ηνπο, φπσο θαηαλνκή-ηνπνζέηεζε, απφδνζε κνξίσλ θαη απφδνζε ζέζεο ζε ιατθή αγνξά. Σα
δεηήκαηα πξνζηίκσλ δελ απνηεινχλ αληηθείκελν ησλ επηηξνπψλ.
Οη σο άλσ Δπηηξνπέο γλσκνδνηνχλ επί δεηεκάησλ πνπ άπηνληαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Λατθψλ
Αγνξψλ ελ γέλεη θαζψο θαη γηα ηε δηεπζέηεζε αηνκηθψλ ζεκάησλ ησλ πσιεηψλ φπσο: ε ίδξπζε –
θαηάξγεζε ιατθψλ αγνξψλ, ε έθδνζε λέσλ επαγγεικαηηθψλ αδεηψλ, νη ηνπνζεηήζεηο Παξαγσγψλ
Πσιεηψλ ζε ιατθέο αγνξέο, νη κεηαβηβάζεηο αδεηψλ ή ζέζεσλ, ε αλαζηνιή ηζρχνο αδεηψλ γηα
νπνηνδήπνηε ιφγν, αλαπιεξψζεηο πσιεηψλ.
Δπηπιένλ νη Δπηηξνπέο δηά ησλ εθπξνζψπσλ ησλ πσιεηψλ πιεξνθνξνχλ ηηο Τπεξεζίεο θαη
αλάινγα γλσκνδνηνχλ γηα ην θάζε είδνπο ζέκα πνπ αλαθχπηεη φπσο ηδίσο γηα ηελ θέλσζε ζέζεσλ
ζε ιατθέο , γηα παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο φζνλ αθνξά ηδίσο ηε ιεηηνπξγία ησλ ιατθψλ αγνξψλ
φπσο ελδεηθηηθά ηε δηαθξηηφηεηα, ηελ ππέξβαζε ησλ νξίσλ ησλ εθζεηεξίσλ.
Οη αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ Φνξέσλ Λεηηνπξγίαο, ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά, πξηλ ηελ έθδνζε ησλ σο
άλσ αηνκηθψλ ή θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, λα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο, γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο
επί ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ. Δπίζεο, νη ππεξεζίεο ησλ θνξέσλ ιεηηνπξγίαο
δχλαληαη λα δεηήζνπλ ηε γλψκε ηεο επηηξνπήο γηα νπνηνδήπνηε ηπρφλ άιιν ζέκα πνπ αθνξά
θαλνληζηηθή ή αηνκηθή δηνηθεηηθή πξάμε.
7. Σα κέιε ησλ επηηξνπψλ δχλαηαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηάξρε λα ιακβάλνπλ γηα ηε
ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο εκεξήζηα απνδεκίσζε θαη θαη’ αλψηαην φξην γηα κέρξη δχν
ζπλεδξηάζεηο ην κήλα, ην χςνο θαη ν ηξφπνο θαηαβνιήο ηεο νπνίαο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα
θαζνξίδνληαη ζηελ σο άλσ απφθαζε. Η ζρεηηθή δαπάλε πξνέξρεηαη απφ ηα έζνδα πνπ εηζπξάηηεη ε
Πεξηθέξεηα απφ ηελ θαηαβνιή ηνπ εκεξήζηνπ ηέινπο.

Άξζξν 29.

Ίδξπζε, Καηάξγεζε, Μεηαθίλεζε, Δπέθηαζε Λατθψλ Αγνξψλ

1.
Απνθαζίδνλ φξγαλν γηα ηελ ίδξπζε, ηελ επέθηαζε θαη ηελ θαηάξγεζε Λατθήο Αγνξάο είλαη
ην νηθείν Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην κεηά απφ πξφηαζε ηνπ νηθείνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ,
γλσκνδφηεζε ηεο νηθείαο Δπηηξνπήο Λατθψλ Αγνξψλ θαη ηεο Σξνραίαο. Γηα ηε κεηαθίλεζε, ηε
ρσξνζέηεζε θαη ηελ ελ γέλεη ιεηηνπξγία ησλ Λατθψλ Αγνξψλ απνθαζίδνλ φξγαλν είλαη νη
ππεξεζίεο ησλ θνξέσλ ιεηηνπξγίαο κεηά απφ γλσκνδφηεζε ησλ επηηξνπψλ ηνπ άξζξνπ 28.
Δάλ ν Γήκνο, ε επηηξνπή Λατθψλ Αγνξψλ ή ε Σξνραία δελ παξάζρνπλ γλψκε, φπνπ πξνβιέπεηαη,
εληφο ζαξάληα πέληε (45) εκεξψλ, ε ζρεηηθή απφθαζε κπνξεί λα ιεθζεί ρσξίο απηή. Η
πξσηνβνπιία ίδξπζεο λέαο ιατθήο αγνξάο δχλαηαη λα εθθηλήζεη, είηε απφ ην Γεκνηηθφ, είηε απφ ην
Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην.
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2.
Η σο άλσ απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θνηλνπνηείηαη ζηελ νηθεία Πεξηθέξεηα. ε
πεξίπησζε ίδξπζεο λέαο ιατθήο αγνξάο ζπλνδεχεηαη απφ αίηεκα γηα θάιπςε ησλ λέσλ ζέζεσλ, νη
νπνίεο ρνξεγνχληαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο πξφζθιεζεο γηα θάιπςε απηψλ, είηε γηα έθδνζε λέσλ
επαγγεικαηηθψλ αδεηψλ αλά θαηεγνξία πξντφλησλ γηα ηε ζηειέρσζε ηεο αγνξάο. ηε ζρεηηθή
απφθαζε νξηνζεηείηαη ν αθξηβήο ρψξνο ιεηηνπξγίαο ηεο, ν αξηζκφο ησλ ζέζεσλ απηήο γηα
παξαγσγνχο θαη επαγγεικαηίεο πσιεηέο, νη θαηεγνξίεο ησλ αδεηψλ αλά αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο
θαη θάζε ζπλαθέο ζέκα πνπ θξηζεί αλαγθαίν απφ ην απνθαζίδνλ φξγαλν γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο. ε
θάζε λέα ιατθή αγνξά ε αλαινγία ησλ ζέζεσλ Παξαγσγψλ πξνο Δπαγγεικαηίεο Πσιεηέο ζα είλαη
1 πξνο 1.
Δληφο έμη (6) κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο φινη νη θνξείο ιεηηνπξγίαο ησλ ιατθψλ
αγνξψλ ζπληάζζνπλ ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα γηα θάζε ιατθή αγνξά πνπ ιεηηνπξγεί ζηα δηνηθεηηθά
ηνπο φξηα, ζην νπνίν απεηθνλίδνληαη ηα φξηα πνπ απηή θαηαιακβάλεη, νη ζέζεηο πνπ θαιχπηνληαη
απφ παξαγσγνχο θαη επαγγεικαηίεο κε αξίζκεζε θαη ζπλαθφινπζα ην αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο
θάζε πάγθνπ θαη νη θελέο ζέζεηο. Σα ελ ιφγσ δηαγξάκκαηα, εθηφο ηεο ππνρξέσζεο ηεο παξ.1 ηνπ
άξζξνπ 27, απνζηέιινληαη ζηηο Γεληθέο Γηεπζχλζεηο Αλάπηπμεο ησλ νηθείσλ Πεξηθεξεηψλ.
Άξζξν 30.
Ωξάξην ιεηηνπξγίαο ιατθψλ αγνξψλ-ηειέρσζε απηψλ-Αλαινγία δηαηηζέκελσλ
πξντφλησλ αλά είδνο.
1.
Οη ιατθέο αγνξέο ιεηηνπξγνχλ απφ Γεπηέξα έσο αββάην εθηφο ησλ επίζεκσλ εζληθψλ ή
ηνπηθψλ αξγηψλ. Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ ιατθψλ αγνξψλ θαζνξίδεηαη κε απνθάζεηο
θαλνληζηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ θνξέα ιεηηνπξγίαο.
2.
ε θάζε ιατθή αγνξά ε αλαινγία πξσηνγελψλ πξντφλησλ θαη πξντφλησλ νηθνηερλίαο ελ
ζρέζεη πξνο ηα βηνκεραληθά είλαη 9 πξνο 1. Οη αξκφδηεο αξρέο ιεηηνπξγίαο κεξηκλνχλ, ψζηε ε
αλαινγία απηή λα κε δηαηαξάζζεηαη. ε πεξίπησζε πνπ ζε ιατθή αγνξά ε αλαινγία έρεη αλαηξαπεί
δελ επηηξέπεηαη νη θελνχκελεο ζέζεηο βηνκεραληθψλ πξντφλησλ λα δίδνληαη ζε πσιεηέο
βηνκεραληθψλ, παξά κφλν ζε θαηεγνξίεο πξσηνγελψλ πξντφλησλ κε γλψκνλα ηελ θάιπςε ησλ
αλαγθψλ ησλ θαηαλαισηψλ γηα πξνκήζεηα ησλ ειιεηπφλησλ εηδψλ. Οκνίσο δελ πξνθεξχζζνληαη
λέεο άδεηεο κε αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο βηνκεραληθά είδε, έσο φηνπ επαλέιζεη ε αλαινγία 9
πξνο 1.
Άξζξν 31.

Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο

Γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ιατθψλ αγνξψλ νη θνξείο ιεηηνπξγίαο εθδίδνπλ απνθάζεηο
θαλνληζηηθνχ ραξαθηήξα, πνπ θέξνπλ ηνλ ηίηιν «Κανονιζμόρ λειηοςπγίαρ λαϊκών αγοπών», ζηηο
νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο:
α) ε νξηνζέηεζε θαη ε δηαγξάκκηζε ηνπ ρψξνπ ηεο ιατθήο αγνξάο, ε δηαγξάκκηζε θαη ε αξίζκεζε
ησλ ζέζεσλ, φπνπ ηνπνζεηνχληαη νη πσιεηέο θαη νη δηάδξνκνη κεηαμχ ησλ ζέζεσλ. Οη ζέζεηο ησλ
πσιεηψλ πξέπεη λα είλαη νξηνζεηεκέλεο θαηά ηξφπν, ψζηε λα κελ παξεκπνδίδνληαη νη είζνδνη
θαηνηθηψλ θαη θαηαζηεκάησλ, λα κελ θσιχεηαη ε πξνζέιεπζε ησλ θαηαλαισηψλ θαη γεληθά λα
επηηπγράλεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο. Σν κήθνο πξφζνςεο ησλ Δγθαηαζηάζεσλ Πψιεζεο,
ην νπνίν είλαη ηζφηηκν θαηά θαηεγνξία πσιεηψλ, δελ ππεξβαίλεη ζε θακία πεξίπησζε ηα έμη (6)
κέηξα. ε πεξίπησζε κε πξνζέιεπζεο πσιεηή, ε εγθαηάζηαζε πψιεζεο ηνπ δηπιαλνχ πσιεηή δε
ζα επεθηείλεηαη γηα θαλέλα ιφγν.
β) νη εκέξεο θαη νη ψξεο ιεηηνπξγίαο ηεο ιατθήο αγνξάο. Δηδηθφηεξα θαζνξίδνληαη νη ψξεο
πξνζέιεπζεο θαη απνρψξεζεο ησλ πσιεηψλ, νη ψξεο δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ ζηνπο θαηαλαισηέο,
ε θφξησζε θαη εθθφξησζε απηψλ θαη ε απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ.
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γ) ε ππνρξέσζε ηήξεζεο ηεο θαζαξηφηεηαο απφ ηνπο πσιεηέο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ απφ απηνχο
ρψξν, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ άκεζε θαη ζπλερή ζπιινγή ησλ απνξξηκκάησλ. Ιδηαίηεξε κέξηκλα
ιακβάλεηαη γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ θάζε είδνπο απνξξηκκάησλ εππαζψλ θαη επαιινίσησλ εηδψλ
θαη ηδίσο ηνπ λεξνχ απφ ην ιηψζηκν ηνπ πάγνπ, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ
αιηεπκάησλ. Ο θαζαξηζκφο ησλ ςαξηψλ επηηξέπεηαη, κφλν εθφζνλ νη πσιεηέο πιεξνχλ ηνπο φξνπο
θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Καλνληζκνχ 852/2004 θαη ιακβάλνπλ θάζε κέηξν γηα ηελ ηήξεζε ησλ
θαλφλσλ πγηεηλήο. Σα απφλεξα ησλ αιηεπκάησλ ζπιιέγνληαη ζε εηδηθά δνρεία, απνκαθξχλνληαη
απφ ηελ ιατθή αγνξά κε επζχλε θαη κέξηκλα ηνπ πσιεηή θαη δελ απνρεηεχνληαη ζηα δίθηπα ησλ
νκβξίσλ πδάησλ. Οη πσιεηέο νθείινπλ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ
ζην έξγν ηεο.
δ) ε κνξθή ησλ εθζεηεξίσλ ησλ πσιεηψλ, ηα νπνία πξέπεη λα θέξνπλ πξφρεηξν ζηέγαζηξν εληαίνπ
ηχπνπ θαη πιηθνχ θαη ρξψκαηνο δηαθνξεηηθνχ αλάινγα κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ πσιεηή θαη ηελ
πηλαθίδα. Απαγνξεχεηαη θάζε κνξθήο δηαθήκηζε επί ησλ εθζεηεξίσλ.
ε) νη Παξαγσγνί Πσιεηέο, ζα αλαξηνχλ ζε εκθαλέο γηα ηνλ θαηαλαισηή ζεκείν πηλαθίδα
ρξψκαηνο πξάζηλνπ ειάρηζησλ δηαζηάζεσλ 1 Υ 0,40 m, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη κε θεθαιαία
γξάκκαηα ε ιέμε «ΠΑΡΑΓΧΓΟ», θαη κε πεδά επαλάγλσζηα γξάκκαηα ιεπθνχ ρξψκαηνο ην
νλνκαηεπψλπκφ ηνπ, ν αξηζκφο αδείαο, ν αξηζκφο κεηξψνπ απφ ην εληαίν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα
θαη ε γεσγξαθηθή πεξηνρή (ηνπιάρηζηνλ Ννκφο) πνπ βξίζθεηαη ε αγξνηηθή εθκεηάιιεπζε ησλ
πξντφλησλ πνπ δηαζέηεη.
Οη Δπαγγεικαηίεο Πσιεηέο ζα αλαξηνχλ ζε εκθαλέο γηα ηνλ θαηαλαισηή ζεκείν πηλαθίδα
ρξψκαηνο κπιε ειάρηζησλ δηαζηάζεσλ 1 Υ 0,40 m, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη κε θεθαιαία
γξάκκαηα ε ιέμε «ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΑ» ή «ΔΜΠΟΡΟ», θαη κε πεδά επαλάγλσζηα γξάκκαηα
ιεπθνχ ρξψκαηνο ην νλνκαηεπψλπκν, ν αξηζκφο αδείαο θαη ν αξηζκφο κεηξψνπ απφ ην εληαίν
πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα.
ζη) ε ππνρξέσζε γηα θφζκηα εκθάληζε θαη ζπκπεξηθνξά ησλ πσιεηψλ, ε ππνρξέσζε γηα απνθπγή
δηελέμεσλ, ηφζν κε ηνπο επφπηεο ηεο ιατθήο αγνξάο, φζν θαη κε ηνπο θαηαλαισηέο θαη ε ππφκλεζε
ζηνπο πσιεηέο λα δηεπθνιχλνπλ ηα ειεγθηηθά φξγαλα θαηά ηελ δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ.
δ) ηα θαζήθνληα ησλ επνπηψλ. Δηδηθφηεξα ειέγρνπλ ηηο πξνζθνκηδφκελεο πνζφηεηεο θαη ηελ νξζή
ηήξεζε ηνπ Βηβιίνπ Γηαθηλνχκελσλ Πνζνηήησλ, ηνπο πξνζεξρφκελνπο πσιεηέο θαη απηνχο, νη
νπνίνη απνπζηάδνπλ, θαηαγξάθνπλ ηηο θελέο ζέζεηο θαη ελεκεξψλνπλ ηελ αξκφδηα ππεξεζία γηα ηα
θελά θαη ζπκβνπιεχνπλ ηνπο πσιεηέο γηα ηελ νξζή ηήξεζε ηνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηεο
αγνξάο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ, ηνπνζεηνχλ παξαγσγνχο ζε πξνζσξηλέο ζέζεηο ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην λφκν.
ε) θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα θαη ζπλζήθε, ιακβάλνληαο ππ΄φςηλ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε
πεξηνρήο, φπνπ ιεηηνπξγνχλ ιατθέο αγνξέο.
ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ ζπλζεθψλ δεκφζηαο πγείαο νη θνξείο ιεηηνπξγίαο ππέρνπλ
πεηζαξρηθή επζχλε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην λ.3852/2010 (ΦΔΚ Α΄87).
Άξζξν 32. Καηαλνκή θαη Σνπνζέηεζε Παξαγσγψλ Πσιεηψλ ζε ιατθέο αγνξέο.
1.
Η δηαδηθαζία ηεο Καηαλνκήο θαη Σνπνζέηεζεο Παξαγσγψλ Πσιεηψλ ζε ιατθέο αγνξέο,
δηεμάγεηαη ζε ζηάδηα σο αθνινχζσο:
ηάδην Πξψην: ρνξήγεζε βαζηθήο άδεηαο. Ο Παξαγσγφο ππνβάιιεη ζηελ αξκφδηα αξρή ηνπ
άξζξνπ 8 ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 9 ηνπ παξφληνο, θαη αηηείηαη ηε
ρνξήγεζε άδεηαο Παξαγσγνχ Πσιεηή ιατθψλ αγνξψλ. Οη ππεξεζίεο, αθνχ εμεηάζνπλ ηα
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πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ αηηνχληνο ρνξεγνχλ ην έληππν αδείαο
ηνπ Παξαγσγνχ, ζην νπνίν εκπεξηέρνληαη ηα ζηνηρεία (α) έσο (ε) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ
παξφληνο, εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο θαη
ελεκεξψλνπλ ακειιεηί ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα.
ηάδην Γεχηεξν: θαηαλνκή Παξαγσγνχ Πσιεηή ζε Λατθέο Αγνξέο. Ο Παξαγσγφο πνπ ηνπ έρεη
ρνξεγεζεί ε άδεηα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ππνβάιιεη αίηεζε ζηελ Πεξηθέξεηα ζηα
δηνηθεηηθά φξηα ηεο νπνίαο βξίζθνληαη νη Λατθέο Αγνξέο πνπ επηζπκεί λα δξαζηεξηνπνηεζεί. ηελ
ελ ιφγσ αίηεζε ζα πξέπεη λα δειψλνληαη θαη νη Λατθέο Αγνξέο αλά εκέξα πνπ επηζπκεί, θαζψο θαη
ην ρξνληθφ δηάζηεκα δξαζηεξηνπνίεζεο εληφο εθάζηνπ έηνπο. Ο Παξαγσγφο κπνξεί λα δειψζεη
πξνηίκεζε κέρξη θαη γηα ηξεηο (3) Λατθέο αλά εκέξα. Γηα ιατθέο αγνξέο πιελ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο
θαη Μεηξνπνιηηηθήο Δλφηεηαο Θεζζαινλίθεο, ε αίηεζε ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ κπνξεί λα
ππνβιεζεί θαη ζην Γήκν κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ Παξαγσγνχ, ηαπηφρξνλα κε ηελ ππνβνιή ηεο
αίηεζεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ν Γήκνο κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ
Παξαγσγνχ ππνρξενχηαη λα δηαβηβάζεη ηελ αίηεζε ζηελ Πεξηθέξεηα ή ζηηο Πεξηθέξεηεο πνπ
απεπζχλεηαη ν Παξαγσγφο. Η Πεξηθέξεηα δηαβηβάδεη ηηο ππνβιεζείζεο ζε απηή αηηήζεηο, ζηηο
νηθείεο Δπηηξνπέο Λατθψλ Αγνξψλ, ππνρξεσηηθά θάζε δεθαπέληε (15) εκέξεο. Η Δπηηξνπή
απνθαίλεηαη, κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ, ζε ζρέζε κε ηα αηηήκαηα απηά κε θξηηήξην ηε
δηαζεζηκφηεηα ζέζεσλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ιατθέο πνπ αηηείηαη ν Παξαγσγφο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ πνζνζηνχ ππεξθάιπςεο 20% ηεο παξ. 3 ηνπ παξφληνο. Δάλ
ππάξρνπλ Παξαγσγνί πσιεηέο πνπ δηεθδηθνχλ πξνζέιεπζε ζηελ ίδηα Λατθή Αγνξά θαη δελ
δχλαληαη λα ηθαλνπνηεζνχλ φια ηα αηηήκαηα, ηφηε πξνθξίλεηαη απηφο πνπ ζπγθεληξψλεη ηα
πεξηζζφηεξα κφξηα, ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα κνξηνδφηεζεο. Σν πξαθηηθφ απηφ δηαβηβάδεηαη ζηνπο
αληίζηνηρνπο Γήκνπο, φπνπ απαηηείηαη θαη ε εθηέιεζε ησλ ζε απηφ αλαθεξνκέλσλ είλαη δεζκεπηηθή
γη’ απηνχο..
ηάδην Σξίην: Γξαζηεξηνπνίεζε ηνπ Παξαγσγνχ. Ο Φνξέαο Λεηηνπξγίαο, ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ
νπνίνπ ππάγεηαη ε Λατθή ή νη Λατθέο Αγνξέο πνπ αθνξά ην Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο αλαιακβάλεη
ηηο δηαδηθαζίεο ελεκέξσζεο ηνπ εληχπνπ ηεο άδεηαο, ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο θαη
ελεκεξψλεη ηνλ πσιεηή γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ θαηαβνιή ηνπ αληαπνδνηηθνχ
ηέινπο.
Η δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνχζα παξάγξαθν ινγίδεηαη σο έγθξηζε πξνζέιεπζεο ζε
ιατθή αγνξά κε πξνζσξηλή ζέζε θαη σο ηέηνηα δειψλεηαη ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα.
2.
Οη Παξαγσγνί Πσιεηέο, ζηνπο νπνίνπο έρεη απνδνζεί ζέζε, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηεο
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαηνρπξψλνπλ ζπγθεθξηκέλε θαη αξηζκεκέλε ζέζε εληφο ηεο
ζπγθεθξηκέλεο ιατθήο, γηα ηελ νπνία έρεη εγθξηζεί ε δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα
ηζρχνο ηεο άδεηαο θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ έηνπο πνπ έρνπλ αηηεζεί, κε ηε δηαδηθαζία ηνπ
άξζξνπ 35. Οη παξαγσγνί πσιεηέο πνπ επηζπκνχλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν λα αιιάμνπλ ην ρξνληθφ
δηάζηεκα δξαζηεξηνπνίεζεο ή λα ην επεθηείλνπλ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ηελ σο άλσ
δηαδηθαζία.
3. ε πεξίπησζε κε χπαξμεο θελψλ ζέζεσλ, ν θνξέαο ιεηηνπξγίαο επηηξέπεηαη λα ηθαλνπνηεί
αηηήκαηα παξαγσγψλ γηα πξνζέιεπζε ζε ζπγθεθξηκέλε ιατθή ζε πνζνζηφ 20% επί ηνπ αξηζκνχ
ησλ δξαζηεξηνπνηνχκελσλ παξαγσγψλ ζε απηή. Η έγθξηζε πξνζέιεπζεο αθνξά ιατθή αγνξά θαη
ζε θακία πεξίπησζε ζπγθεθξηκέλε ζέζε. Ο παξαγσγφο πξνζέξρεηαη ζηε ιατθή κε δηθή ηνπ
επζχλε θαη δίρσο λα εγείξεη αμηψζεηο γηα θαηάιεςε ζέζεο. Σνπνζεηείηαη απφ ηνλ επφπηε απηήο ζε
ηπρφλ θελή ζέζε ηε ζπγθεθξηκέλε εκέξα ιφγσ κε πξνζέιεπζεο άιινπ πσιεηή.
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4.

Ο Παξαγσγφο Πσιεηήο ράλεη ηε ζέζε ηνπ, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
- νηθεηνζειψο, κε δήισζή ηνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν
- αλ δε πιεξψζεη ην αληαπνδνηηθφ ηέινο γηα δχν ζπλερφκελνπο κήλεο, γηα ηνπο νπνίνπο είλαη
ππφρξενο
- αλ αλαθιεζεί είηε πξνζσξηλά είηε κφληκα ε άδεηά ηνπ.

Άξζξν 33.
χζηεκα κνξηνδφηεζεο γηα ηελ Καηαλνκή θαη Σνπνζέηεζε Παξαγσγψλ
Πσιεηψλ ζε Λατθέο Αγνξέο.
1.
Γηα ηελ θαηαλνκή θαη ηνπνζέηεζε ησλ Παξαγσγψλ πσιεηψλ ζηηο θελέο ζέζεηο ησλ ιατθψλ
αγνξψλ ιακβάλνληαη ππφςε ηα εμήο θξηηήξηα κε ηελ αληίζηνηρε κνξηνδφηεζε γηα θάζε έλα απφ
απηά:
α) Πξνηεξαηφηεηα ζηελ θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ έρνπλ νη πλεηαηξηζκνί / Οκάδεο Παξαγσγψλ έλαληη
ησλ κεκνλσκέλσλ Παξαγσγψλ θπζηθψλ πξνζψπσλ
Μεηαμχ ησλ πλεηαηξηζκψλ πξνεγνχληαη φζνη έρνπλ ηα πεξηζζφηεξα κφξηα ζχκθσλα κε ηα
θξηηήξηα θαη ηα αληίζηνηρα κφξηα ηνπ Πίλαθα 1.
Πίνακας 1: Σύζηημα μοριοδόηηζης για ηην Καηανομή και Τοποθέηηζη Σσνεηαιριζμών /
Ομάδων Παραγωγών ζε Λαϊκές Αγορές.

Κξηηήξην

Αξηζκφο Μνξίσλ

1. Αξηζκφο Μειψλ

1 κφξην γηα θάζε εγγεγξακκέλν ζην πλεηαηξηζκφ / Οκάδα
Παξαγσγψλ κέινο θαη επηπιένλ 3 κφξηα γηα θάζε κέινο
ηνπ ειηθίαο θάησ ησλ 40 εηψλ.

2. Παιαηφηεηα Άδεηαο

2 κφξηα αλά έηνο παιαηφηεηαο

3. Παξαβαηηθφηεηα (Ν. 4264/14,
Ν.4177/13)

α. 30 κφξηα αλ ζην ηειεπηαίν έηνο δελ έρεη δηαπηζησζεί
θακία παξάβαζε.
β. 0 κφξηα αλ ζην ηειεπηαίν έηνο έρεη δηαπηζησζεί κία (1)
παξάβαζε.
γ. -10 κφξηα γηα θάζε παξάβαζε πέξαλ ηεο κηαο πνπ έρεη
δηαπηζησζεί θαηά ην ηειεπηαίν έηνο, κε αλψηαηε κείσζε
ηα 40 κφξηα

ε πεξηπηψζεηο ηζνβαζκίαο κεηαμχ ζπλεηαηξηζκψλ\νκάδσλ παξαγσγψλ πξνθξίλνληαη φζνη έρνπλ
πςειφηεξε βαζκνινγία ζηα επηκέξνπο θξηηήξηα θαηά ζεηξά:
1. Παξαβαηηθφηεηα
2. Αξηζκφο Μειψλ
3. Παιαηφηεηα άδεηαο
ε πεξίπησζε εθ λένπ ηζνβαζκίαο δηελεξγείηαη θιήξσζε κεηαμχ ησλ ηζνβαζκνχλησλ.
β) Μεηαμχ ησλ Παξαγσγψλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πξνεγνχληαη φζνη έρνπλ ηα πεξηζζφηεξα κφξηα
ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα θαη ηα αληίζηνηρα κφξηα ηνπ Πίλαθα 2.
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Πίνακας 2: Σύζηημα μοριοδόηηζης για ηην Καηανομή και Τοποθέηηζη Παραγωγών
θσζικών προζώπων ζε Λαϊκές Αγορές.

Κξηηήξην

Αξηζκφο Μνξίσλ

1. Παιαηφηεηα άδεηαο

5 κφξηα αλά έηνο παιαηφηεηαο

2. Ζ ειηθία

10 κφξηα γηα δηθαηνχρνπο πνπ είλαη θάησ ησλ 40 εηψλ θαη
γηα φζνπο είλαη άλσ ησλ 55

3. Με θαηνρή ζέζεο

15 κφξηα γηα θάζε κέξα πνπ ζπκκεηέρεη ζηε ιατθή δίρσο
ζέζε

4. Δληνπηφηεηα

5. Παξαβαηηθφηεηα (Ν. 4264/14,
Ν.4177/13)

5 κφξηα αλ ν Παξαγσγφο δηαηεξεί ην ζχλνιν ησλ γεσξγηθψλ
εθκεηαιιεχζεψλ ηνπ εληφο ηεο Πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία
αηηείηαη ζέζε ζηηο αγνξέο αξκνδηφηεηάο ηεο.
α. 30 κφξηα αλ ζην ηειεπηαίν έηνο δελ έρεη δηαπηζησζεί
θακία παξάβαζε.
β. 0 κφξηα αλ ζην ηειεπηαίν έηνο έρεη δηαπηζησζεί κία (1)
παξάβαζε.
γ. -10 κφξηα γηα θάζε παξάβαζε πέξαλ ηεο κηαο πνπ έρεη
δηαπηζησζεί θαηά ην ηειεπηαίν έηνο, κε αλψηαηε κείσζε ηα
40 κφξηα

ε πεξηπηψζεηο ηζνβαζκίαο κεηαμχ ησλ ινηπψλ Παξαγσγψλ πσιεηψλ – θπζηθψλ πξνζψπσλ
πξνθξίλνληαη φζνη έρνπλ πςειφηεξε βαζκνινγία ζηα επηκέξνπο θξηηήξηα θαηά ζεηξά:
1.
2.
3.
4.

Παξαβαηηθφηεηα
Δληνπηφηεηα
Ηιηθία δηθαηνχρνπ
Παιαηφηεηα άδεηαο

ε πεξίπησζε εθ λένπ ηζνβαζκίαο δηελεξγείηαη θιήξσζε κεηαμχ ησλ ηζνβαζκνχλησλ.
2.
Όια ηα αλσηέξσ πνζνηηθά ζηνηρεία αθνξνχλ ηελ θαηάζηαζε ησλ δηθαηνχρσλ φπσο
δηακνξθψλεηαη θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ηνπ Παξαγσγνχ ζην Φνξέα
Λεηηνπξγίαο ή ζην Γήκν κφληκεο θαηνηθίαο ηνπο, θαηά πεξίπησζε (ειηθία, παιαηφηεηα άδεηαο θιπ).
Γηα ηελ παιαηφηεηα ηεο άδεηαο ππνινγίδεηαη ην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο
έθδνζεο άδεηαο (θαηά κήλα θαη έηνο) θαη ηεο εκεξνκελίαο αλαθνίλσζεο ησλ πξνο πιήξσζε ζέζεσλ
(θαηά κήλα θαη έηνο). Αλ ν δηθαηνχρνο απφθηεζε ηελ άδεηα ιφγσ άζθεζεο δηθαηψκαηνο
κεηαβίβαζεο (ππφ νπνηνδήπνηε λνκηθφ θαζεζηψο), ηφηε σο εκεξνκελία έλαξμεο νξίδεηαη ε
εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία κεηαβηβάζηεθε ε άδεηα απηή. Γχλαηαη γηα ην θξηηήξην απηφ λα
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απνδίδνληαη κφξηα κε ηε κνξθή δεθαδηθνχ αξηζκνχ, κε ζηξνγγπινπνίεζε ζην δεχηεξν δεθαδηθφ
ςεθίν.
Όζνλ αθνξά ην θξηηήξην ηεο παξαβαηηθφηεηαο, σο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα «ηειεπηαίν έηνο»
νξίδεηαη ε εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ηνπ Παξαγσγνχ ζην Φνξέα Λεηηνπξγίαο ή ζην Γήκν
κφληκεο θαηνηθίαο ηνπο, θαηά πεξίπησζε. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηνχκελε παξάβαζε ηειεί ππφ
δηαδηθαζία πξνζθπγήο δε ιακβάλεηαη ππφςε εθφζνλ δελ έρεη εθδνζεί απφθαζε επί ηεο
ππνβιεζείζαο πξνζθπγήο. Όζνλ αθνξά ην θξηηήξην ηεο ειηθίαο, ν δηθαηνχρνο πνπ είλαη θαηά ηα
αλσηέξσ 55 εηψλ θαη 1 εκέξαο δηθαηνχηαη 15 κφξηα.
3.
Οη αηηνχληεο κε ηελ αίηεζή ηνπο δειψλνπλ ππεχζπλα ηα ζηνηρεία πνπ δηακνξθψλνπλ ηε
βαζκνινγία ηνπο, βάζεη ηεο νπνίαο θαηαηάζζνληαη, ζπλνδεπφκελε απφ κία απιή θσηνηππία ηεο
άδεηαο. Γειψλνπλ, επίζεο ππεχζπλα φηη κπνξνχλ λα βεβαηψζνπλ κε έγγξαθα παξαζηαηηθά ζηνηρεία
ηα φζα αλαθέξνπλ ζηελ αίηεζή ηνπο. Οη θνξείο ιεηηνπξγίαο ή νη Πεξηθέξεηεο εθφζνλ πεξηέιζνπλ
ζε γλψζε ηνπο, θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν, ζηνηρεία πνπ πηζαλνινγνχλ ςεπδή δήισζε ζηνηρείσλ πνπ
δηακνξθψλνπλ πιαζκαηηθά ηε βαζκνινγία ζπγθεθξηκέλνπ Παξαγσγνχ Πσιεηή, ηφηε θαιείηαη ν ελ
ιφγσ Παξαγσγφο ελψπηνλ ηεο νηθείαο Δπηηξνπήο (ήηνη ηεο Δπηηξνπήο πνπ κε βάζε ην Πξαθηηθφ
ηεο δηακνξθψζεθε ε βαζκνινγία ηνπ) λα πξνζθνκίζεη ηα ζηνηρεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηε
κνξηνδφηεζή ηνπ. Αλ κε βάζε ηα πξνζθνκηζζέληα ζηνηρεία πξνθχςεη φηη ν Παξαγσγφο έρεη
ππνβάιιεη ςεπδή δήισζε ηφηε ε Δπηηξνπή γλσκνδνηεί κε πξαθηηθφ ππέξ ηεο αλάθιεζεο ηεο
άδεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παξαγσγνχ θαη ηεο επηβνιήο ησλ πξνβιεπφκελσλ ρξεκαηηθψλ
πξνζηίκσλ. Αλ ν πσιεηήο δελ παξνπζηάζεη ηα έγγξαθα ζηνηρεία ηνπ, εληφο ελφο (1) κελφο απφ ηελ
εκεξνκελία πνπ θιήζεθε ηφηε ηεθκαίξεηαη φηη ν ζπγθεθξηκέλνο έρεη ππνβάιιεη ςεπδή δήισζε θαη
επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο.
4.
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο δχλαηαη λα ηξνπνπνηνχληαη ηα
θξηηήξηα θαη ε κνξηνδφηεζή ηνπο.
Άξζξν 34.
χζηεκα Μνξηνδφηεζεο γηα ηελ επηινγή ησλ επαγγεικαηηψλ πσιεηψλ κεηά
απφ πξνθήξπμε -Καηαλνκή θαη Σνπνζέηεζε ζε Λατθέο Αγνξέο.
1. Η δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη έθδνζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο
πξνθήξπμεο ησλ αδεηψλ δηεμάγεηαη ζε δχν ζηάδηα:
ηάδην Πξψην: αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ ππνςεθίσλ δηθαηνχρσλ πνπ αλήθνπλ ζηηο
θαηεγνξίεο ηεο Οκάδαο 1 ηνπ άξζξνπ 19. ηελ πξψηε θάζε ηεο δηαδηθαζίαο ρνξεγνχληαη νη άδεηεο
πνπ αθνξνχλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηηο εηδηθέο θαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ηα κφξηα ηνπ παξαθάησ
Πίλαθα 3. Πξνεγνχληαη φζνη ππνςήθηνη ζπγθεληξψζνπλ ηα πεξηζζφηεξα κφξηα ζε κία ή
πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θαηεγνξίεο ηεο Οκάδαο 1.
Πίνακας 3. Σύζηημα μοριοδόηηζης για ηην Καηανομή και Τοποθέηηζη Επαγγελμαηιών
Πωληηών ηης Ομάδας 1 ζε Λαϊκές Αγορές.

Καηεγνξία
Αξηζκφο Μνξίσλ
α) άηνκα κε αλαπεξία απφ νπνηαδήπνηε 15 κφξηα
αηηία ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 50%
β) πνιχηεθλνη θαη ηέθλα απηψλ

31 κφξηα, ηα
δηπιαζηάδνληαη
νηθνγέλεηαο
γ) ηξίηεθλνη
15 κφξηα, ηα
δηπιαζηάδνληαη
νηθνγέλεηαο
δ) γνλείο - θεδεκφλεο αλήιηθσλ ηέθλσλ κε 23 κφξηα, ηα

κφξηα ηεο θαηεγνξίαο απηήο
ζε πεξίπησζε κνλνγνλετθήο
κφξηα ηεο θαηεγνξίαο απηήο
ζε πεξίπησζε κνλνγνλετθήο
κφξηα ηεο θαηεγνξίαο απηήο
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αλαπεξία θαη ζε γνλείο πνπ πξνζηαηεχνπλ
άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία, απηηζκφ,
ζχλδξνκν down, εγθεθαιηθή παξάιπζε,
βαξηέο θαη πνιιαπιέο αλαπεξίεο θαη
πνιιαπιέο αλάγθεο εμάξηεζεο
ε) Έιιελεο Ρνκά πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζηα
δεκνηνιφγηα ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο ηεο ρψξαο.
ζη)
άηνκα
απεμαξηεκέλα
απφ
εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο
δ) πξνζηάηεο κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ πνπ
δελ εληάζζνληαη ζηηο θαηεγνξίεο β, γ θαη δ)
ε) απνθπιαθηζζέληεο απφ καθξφρξνλε πνηλή

ηξηπιαζηάδνληαη
νηθνγέλεηαο

ζε

πεξίπησζε

κνλνγνλετθήο

8 κφξηα
8 κφξηα
10 κφξηα
8 κφξηα

ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο πξνθξίλνληαη φζνη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ κηθξφηεξν νηθνγελεηαθφ
εηζφδεκα κε βάζε ηε Πξάμε Γηνηθεηηθνχ Πξνζδηνξηζκνχ Φφξνπ ηνπ ηειεπηαίνπ νηθνλνκηθνχ
έηνπο. ε πεξίπησζε εθ λένπ ηζνβαζκίαο δηελεξγείηαη θιήξσζε.
ε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ησλ αδεηψλ ηεο Οκάδαο 1 είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ
ππνςεθίσλ, νη ππνιεηπφκελεο άδεηεο πξνζηίζεληαη ζε απηέο ηεο Οκάδαο 2. ε πεξίπησζε πνπ ν
αξηζκφο αδεηψλ ηεο Οκάδαο 1 είλαη κηθξφηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ππνςεθίσλ δηθαηνχρσλ, νη
ππνςήθηνη πνπ, βάζεη ηεο κνξηνδφηεζήο ηνπο, δελ ηνπο ρνξεγείηαη άδεηα πξνζηίζεληαη ζηνπο
ππνςήθηνπο ηεο Οκάδαο 2.
ηάδην Γεχηεξν: θαηαλνκή ησλ ππνινίπσλ ζέζεσλ. Καηά ην ζηάδην απηφ δηαηίζεληαη νη ζέζεηο πνπ
αθνξνχλ ηελ Οκάδα 2, θαζψο θαη νη ηπρφλ ππνιεηπφκελεο ζέζεηο ηεο Οκάδαο 1. Η ππνςήθηνη πνπ
ζπκκεηέρνπλ γηα ηε ρνξήγεζε ησλ αδεηψλ ηεο Οκάδαο 2 θαη ηπρφλ ησλ ππνιεηπφκελσλ αδεηψλ ηεο
Οκάδαο 1, θαζψο θαη νη ππνςήθηνη, ζηνπο νπνίνπο δε ρνξεγείηαη άδεηα θαηά ην πξψην ζηάδην
θαηαηάζζνληαη ζε αχμνπζα ζεηξά κε βάζε ην δεισζέλ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ηνπο φπσο
εκθαλίδνληαη ζηε Πξάμε Γηνηθεηηθνχ Πξνζδηνξηζκνχ Φφξνπ ηνπ ηειεπηαίνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο.
ηνπο πξψηνπο ζε ζεηξά θαηάηαμεο ππνςεθίνπο ρνξεγείηαη άδεηα ζε αξηζκφ ίζν κε ην αξηζκφ ησλ
πξνο δηάζεζε αδεηψλ ηεο Οκάδαο 2 θαη ησλ ηπρφλ ππνιεηπφκελσλ αδεηψλ ηεο Οκάδαο 1. ε
πεξίπησζε ηζνβαζκίαο κεηαμχ ππνςεθίσλ δηελεξγείηαη θιήξσζε. Αλάινγα κε ηε ζεηξά θαηάηαμεο
επηιέγεηαη ην είδνο ηεο επαγγεικαηηθήο άδεηαο πνπ ζα ιάβεη θάζε δηθαηνχρνο.
2 Απφ ην ζχλνιν ησλ αδεηψλ πνπ ρνξεγνχληαη θαηά ην δεχηεξν ζηάδην, πνζνζηφ 5% ιακβάλνπλ
άλεξγα θπζηθά πξφζσπα κε απνδεδεηγκέλε πξνυπεξεζία σο ππάιιεινη πσιεηψλ ιατθψλ αγνξψλ.
Γηα θάζε κήλα πξνυπεξεζίαο απνδίδεηαη 1 κφξην θαη ζε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ν ππνςήθηνο κε ην
ρακειφηεξν εηζφδεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο πξνεγείηαη.
Άξζξν 35.
Απφδνζε - Βειηίσζε ζέζεο εληφο ζπγθεθξηκέλεο ιατθήο αγνξάο, ακνηβαία
αιιαγή ζέζεο-Αιιαγή ιατθήο αγνξάο
1.
Χο «βειηίσζε ζέζεο» εληφο ζπγθεθξηκέλεο ιατθήο αγνξάο λνείηαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ
νπνία έλαο ή πεξηζζφηεξνη πσιεηέο, επηζπκνχλ λα αιιάμνπλ ηε ζέζε, ηελ νπνία θαηέρνπλ θαη λα
δηεθδηθήζνπλ κία άιιε θελσζείζα εληφο ηεο ίδηα Λατθήο, πνπ είλαη θαηά ηελ άπνςή ηνπο θαη γηα
νπνηνδήπνηε ιφγν «θαιχηεξε» ζε ζρέζε κε ηελ ήδε λνκίκσο θαηαιεθζείζα ζέζε. Η φιε
δηαδηθαζία δηελεξγείηαη απφ ηνπο θνξείο ιεηηνπξγίαο, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο νηθείαο
Δπηηξνπήο Λατθψλ Αγνξψλ θαη αθνξά κφλν ηηο θελέο ζέζεηο κίαο ιατθήο αγνξάο θαζψο θαη ηηο
ζέζεηο ησλ πσιεηψλ πνπ επηζπκνχλ λα ηε βειηηψζνπλ. Χο «θελέο ζέζεηο» ινγίδνληαη θαη νη
πξνζσξηλέο ζέζεηο πνπ έρνπλ απνδνζεί ζε δηθαηνχρνπο θαηά ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 33 θαη 34 ηνπ
παξφληνο.
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2.
Οη θνξείο ιεηηνπξγίαο είηε κεηά απφ πξφηαζε ησλ Οκνζπνλδηψλ ή πιιφγσλ ησλ πσιεηψλ,
παξαγσγψλ θαη επαγγεικαηηψλ, είηε θαηά ηελ θξίζε ηνπο κπνξνχλ λα εθθηλνχλ δηαδηθαζία
βειηίσζεο ζέζεσλ εληφο ζπγθεθξηκέλεο ιατθήο ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. Οη ζέζεηο πνπ ζα
αλαθαηαλέκνληαη ζα είλαη κφλν νη θελέο θαη απηέο ηηο νπνίεο θαηέρνπλ νη πσιεηέο πνπ επηζπκνχλ
λα βειηηψζνπλ ζέζε. Οη πσιεηέο αλάινγα κε ηελ ηδηφηεηά ηνπο δηεθδηθνχλ θαη ηελ αλάινγε θελή
ζέζε (παξαγσγνχ ή επαγγεικαηία). Οη αλσηέξσ θνξείο απεπζχλνπλ πξφζθιεζε πξνο ηνπο πσιεηέο
ηεο ζπγθεθξηκέλεο ιατθήο πξνθεηκέλνπ νη ελδηαθεξφκελνη πσιεηέο λα θαηαζέζνπλ αίηεζε
ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία. Απαξαηηήησο ζα πξέπεη ζηελ ελ ιφγσ αίηεζε λα επηζπλάπηεηαη θαη ην
εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα ηνπ ηειεπηαίνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. Οη ππνςήθηνη θαηαηάζζνληαη κε
βάζε ην ζχζηεκα κνξηνδφηεζεο ηνπ παξαθάησ Πίλαθα θαη ν ππνςήθηνο κε ηα πεξηζζφηεξα κφξηα
έρεη ην δηθαίσκα λα επηιέμεη πξψηνο θ.ν.θ. Η δηαδηθαζία ηεο βειηίσζεο ζέζεο ζα πξνεγείηαη απηήο
ηεο απφδνζεο ζέζεο ησλ άξζξσλ 33 θαη 34. ε πεξίπησζε πνπ κεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο
εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη θελέο ζέζεηο πσιεηψλ κίαο ηδηφηεηαο (παξαγσγνχ ή επαγγεικαηία),
απηέο δχλαληαη λα δνζνχλ ζε πσιεηέο ηεο άιιεο ηδηφηεηαο, ηα αηηήκαηα ησλ νπνίσλ δελ δχλαληαη
λα ηθαλνπνηεζνχλ ιφγσ κε δηαζεζηκφηεηαο ζέζεσλ. ηελ πεξίπησζε απηή, αλ νη θελέο ζέζεηο
αθνξνχλ ζέζεηο επαγγεικαηηψλ, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία πξνθήξπμεο, νη ζέζεηο απηέο
ζα δηαηίζεληαη κφλν σο πξνζσξηλέο.
Πίνακας: Σύζηημα Μοριοδόηηζης για ηη βεληίωζη θέζης ζε ζσγκεκριμένη Λαϊκή Αγορά.

Κξηηήξην

Αξηζκφο Μνξίσλ

1. Παιαηφηεηα άδεηαο

5 κφξηα αλά έηνο παιαηφηεηαο

2. Ζ ειηθία ηνπ
δηθαηνχρνπ

10 κφξηα γηα δηθαηνχρνπο πνπ είλαη θάησ ησλ 40 εηψλ θαη γηα
φζνπο είλαη άλσ ησλ 55

3. Παξαβαηηθφηεηα (Ν.
4264/14, Ν.4177/13)

α. 30 κφξηα αλ ζην ηειεπηαίν έηνο δελ έρεη δηαπηζησζεί θακία
παξάβαζε.
β. 0 κφξηα αλ ζην ηειεπηαίν έηνο έρεη δηαπηζησζεί κία (1)
παξάβαζε.
γ. -10 κφξηα γηα θάζε παξάβαζε πέξαλ ηεο κηαο πνπ έρεη
δηαπηζησζεί θαηά ην ηειεπηαίν έηνο, κε αλψηαηε κείσζε ηα 40
κφξηα

ε πεξηπηψζεηο ηζνβαζκίαο πξνθξίλνληαη φζνη δηθαηνχρνη έρνπλ ηα ιηγφηεξα εηζνδήκαηα κε βάζε
ην ππνβιεζέλ εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα. ε πεξίπησζε εθ λένπ ηζνβαζκίαο δηελεξγείηαη θιήξσζε
κεηαμχ ησλ ηζνβαζκνχλησλ.
3.
Γχν ή πεξηζζφηεξνη πσιεηέο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ίδηα Λατθή Αγνξά, δχλαληαη λα
αηηεζνχλ απφ θνηλνχ ακνηβαία αιιαγή ζέζεο ζηνπο θνξείο ιεηηνπξγίαο αξθεί λα κε δηαηαξάζζεηαη
ε ρσξνηαμία ηεο ιατθήο αγνξάο σο πξνο ηα πσινχκελα είδε. Η απφθαζε ηνπ θνξέα ιεηηνπξγίαο
εθδίδεηαη κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο νηθείαο Δπηηξνπήο Λατθψλ Αγνξψλ.
4.
Γχν ή πεξηζζφηεξνη πσιεηέο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε δηαθνξεηηθέο Λατθέο Αγνξέο ηεο
ίδηαο Πεξηθέξεηαο, δχλαληαη λα αηηεζνχλ ζηελ ηειεπηαία, ακνηβαία αιιαγή ζέζεο ζε δηαθνξεηηθέο
ιατθέο αγνξέο κε ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: α) ε αιιαγή λα αθνξά πσιεηέο κε ηελ ίδηα ηδηφηεηα
(παξαγσγφο ή επαγγεικαηίαο), β) ην είδνο ηεο άδεηαο σο πξνο ην πσινχκελν είδνο λα είλαη
παξφκνην γ) λα κελ αλαηξέπεηαη ε αλαινγία σο πξνο ηα είδε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ
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παξφληα λφκν ππέξ ησλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ θαη δ) λα κε δεκηνπξγείηαη πξφβιεκα ζηελ
επάξθεηα ηεο ιατθήο αγνξάο σο πξνο ηα πσινχκελα είδε. Η Δπηηξνπή Λατθψλ Αγνξψλ εμεηάδεη ηα
αηηήκαηα θαη ζε πεξίπησζε πνπ πιεξνχληαη νη σο άλσ πξνυπνζέζεηο γλσκνδνηεί αλαιφγσο. Γηα ηηο
πεξηπηψζεηο ηεο παξνχζαο θαη ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ε ακνηβαία αιιαγή ζέζεσλ δελ
επηηξέπεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν έλαο ή θαη νη δχν πσιεηέο είλαη άλσ ησλ 60 εηψλ.
5.
ε πεξίπησζε πνπ, θαζνηνλδήπνηε ηξφπν, επέξρεηαη αιιαγή ζηα ζηνηρεία ηεο άδεηαο,
ελεκεξψλεηαη ακειιεηί ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα θαη επαλεθηππψλεηαη ε άδεηα.
6.
Ο πσιεηήο δχλαηαη λα αιιάμεη ηε ιατθή αγνξά, ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη, θαηφπηλ
αηηήζεψο ηνπ, ε νπνία εμεηάδεηαη απφ ηελ νηθεία επηηξνπή ιατθψλ αγνξψλ θαη εγθξίλεηαη ή
απνξξίπηεηαη αηηηνινγεκέλα απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία. Η ζέζε, ζηελ νπνία ηνπνζεηείηαη ζηε λέα
αγνξά, ινγίδεηαη σο πξνζσξηλή θαη ππφθεηηαη ζηε δηαδηθαζία απφδνζεο ζέζεο ζχκθσλα κε ηα
πξνβιεπφκελα ζην παξφλ άξζξν.

Άξζξν 36.

Ζκεξήζην Σέινο

1.
Οη πξνζεξρφκελνη ζηηο ιατθέο αγνξέο ηεο ρψξαο θάηνρνη επαγγεικαηηθψλ ή παξαγσγηθψλ
αδεηψλ ππνρξενχληαη λα θαηαβάινπλ εκεξήζην αληαπνδνηηθφ ηέινο ζηνπο θνξείο ιεηηνπξγίαο
απηψλ, ην νπνίν πξννξίδεηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ πάζεο θχζεσο ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ, ηε
δηνηθεηηθή ηνπο ππνζηήξημε, ηε δηαζθάιηζε ζπλζεθψλ δεκφζηαο πγείαο, ηε θχιαμε ησλ ρψξσλ
ιεηηνπξγίαο ησλ ιατθψλ αγνξψλ, ηνλ εθζπγρξνληζκφ, ηε βειηίσζε απηψλ, θαζψο θαη ηελ πξνβνιή
ηνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηα ζπιινγηθά φξγαλα ησλ πσιεηψλ ζε απηέο. Σν χςνο ηνπ εκεξήζηνπ
ηέινπο θαζνξίδεηαη αλά ηξέρνλ κέηξν εθζεηεξίνπ αλά εκέξα, είλαη θνηλφ γηα Παξαγσγνχο θαη
Δπαγγεικαηίεο πσιεηέο θαη θαηαβάιιεηαη κεληαίσο, είηε ζε εηδηθά νξηζκέλν ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ
, είηε ζην ηακείν ηνπ θνξέα ιεηηνπξγίαο.
Σν χςνο ηνπ εκεξήζηνπ ηέινπο:
α)
γηα ηηο Λατθέο Αγνξέο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη ηεο
Μεηξνπνιηηηθήο Δλφηεηαο Θεζζαινλίθεο, θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηαθνχ
πκβνπιίνπ, κεηά απφ πξφηαζε ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Έλσζεο Γήκσλ θαη ηεο νηθείαο
Δπηηξνπήο Λατθψλ Αγνξψλ. Οη σο άλσ πξνηάζεηο πξέπεη λα είλαη επαξθψο αηηηνινγεκέλεο ζε
θνζηνινγηθή βάζε θαη ζπζρεηηζκέλεο κε ηελ αληαπνδνηηθή ιεηηνπξγία πνπ επηηειείηαη απφ θάζε
εκπιεθφκελν θνξέα (π.ρ. θαζαξηφηεηα, δηαγξάκκηζε, ζπλζήθεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο, δηνηθεηηθφ
θφζηνο θιπ)
β)
γηα ηηο Λατθέο αγνξέο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ ππφινηπε ρψξα, θαζνξίδεηαη κεηά
απφ απφθαζε ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ, κεηά απφ πξφηαζε ησλ θνξέσλ ιεηηνπξγίαο,
ησλ νηθείσλ Δπηηξνπψλ Λατθψλ Αγνξψλ θαη ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ έρνπλ
αξκνδηφηεηα επί ησλ ιατθψλ αγνξψλ. Οη σο άλσ πξνηάζεηο πξέπεη, νκνίσο, λα είλαη επαξθψο
αηηηνινγεκέλεο ζε θνζηνινγηθή βάζε θαη ζπζρεηηζκέλεο κε ηελ αληαπνδνηηθή ιεηηνπξγία πνπ
επηηειείηαη απφ θάζε εκπιεθφκελν θνξέα (π.ρ. θαζαξηφηεηα, δηαγξάκκηζε, ζπλζήθεο αζθάιεηαο θαη
πγηεηλήο, δηνηθεηηθφ θφζηνο θιπ). Η σο άλσ απφθαζε δχλαηαη λα θαζνξίδεη δηαθνξεηηθφ χςνο
εκεξήζηνπ ηέινπο γηα θάζε θνξέα ιεηηνπξγίαο (Γήκν), ζα πξέπεη φκσο ζε θάζε πεξίπησζε λα
εμαζθαιίδεηαη κία ζρεηηθή νκνηνκνξθία ζε θάζε Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα. Γηα ην ιφγν απηφ ζα
πξέπεη ζε επίπεδν Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ην χςνο ηνπ κέγηζηνπ εγθεθξηκέλνπ εκεξήζηνπ ηέινπο
λα κε ππεξβαίλεη ην 50% ηνπ αληίζηνηρνπ ειάρηζηνπ εγθεθξηκέλνπ εκεξήζηνπ ηέινπο.
2.

Κάζε άιιε ιεπηνκέξεηα ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία θαηαβνιήο θαη είζπξαμεο θαη θάζε ζρεηηθφ ζέκα
ξπζκίδεηαη κε απνθάζεηο ηνπ Φνξέα Λεηηνπξγίαο.
3.
Οη ππφρξενη θαηαβνιήο ηνπ εκεξήζηνπ ηέινπο ζηνπο θνξείο ιεηηνπξγίαο ησλ ιατθψλ
αγνξψλ απαιιάζζνληαη απφ ην ηέινο ππέξ δήκσλ ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ β.δ. 24- 9/20.10.1958 (Α`
171) γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ ησλ ρψξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ
ηηο ιατθέο αγνξέο θαη απφ ην ηέινο γηα ηε ρξήζε ησλ ρψξσλ ιεηηνπξγίαο ησλ ιατθψλ αγνξψλ ηεο
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παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ β.δ. 24-9/20.10.1958 (Α` 171), ή φπνηα άιιε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα
παξερφκελεο απφ ηνπο Γήκνπο θαη ηηο Πεξηθέξεηεο ππεξεζίεο ζρεηηθέο κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ιατθψλ
αγνξψλ.
4.
Η κε θαηαβνιή ηνπ εκεξήζηνπ ηέινπο απφ ππφρξεν γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέξαλ ησλ δχν
(2) κελψλ, γηα ηνπο νπνίνπο κε βάζε ηα αλαθεξφκελα ζηελ άδεηά ηνπ είλαη ππφρξενο ζπλεπάγεηαη
ηελ αλαζηνιή ηζρχνο ηεο άδεηαο, ε νπνία δηαπηζηψλεηαη κε απφθαζε ηνπ θνξέα ιεηηνπξγίαο. ε
πεξίπησζε κεηαγελέζηεξεο εμφθιεζεο ή ξχζκηζεο ησλ νθεηιψλ ε αλαζηνιή αίξεηαη θαη
δηαπηζηψλεηαη, νκνίσο, κε απφθαζε ηνπ θνξέα ιεηηνπξγίαο.
5.

Σν εκεξήζην ηέινο θαηαβάιιεηαη σο εμήο:

α)
Οη παξαγσγνί πσιεηέο ιατθψλ αγνξψλ ππνρξενχληαη ζηελ θαηαβνιή ηνπ
εκεξήζηνπ ηέινπο αλάινγα α) κε ηνλ αξηζκφ ησλ εκεξψλ πνπ πξνζέξρνληαη ζηηο ιατθέο αγνξέο θαη
β) κε ην κήθνο (ζε κέηξα) ησλ εθζεηεξίσλ (πάγθσλ) πνπ ηνπο έρνπλ εγθξηζεί. Σν εκεξήζην ηέινο
θαηαβάιιεηαη αλά κήλα θαη αθνξά ηα αλαινγνχληα εκεξήζηα ηέιε θαηά ην κήλα απηφ. Σν χςνο
ηνπ αλά κήλα εκεξήζηνπ ηέινπο πνπ θαηαβάιιεη ν παξαγσγφο πσιεηήο δελ κπνξεί λα είλαη
κηθξφηεξν απφ ην 80% ηνπ εκεξήζηνπ ηέινπο πνπ αλαινγεί ζηνλ αξηζκφ ησλ εκεξψλ, πνπ κε βάζε
ηε ζρεηηθή άδεηα, δηθαηνχληαη νη παξαγσγνί πσιεηέο λα δξαζηεξηνπνηνχληαη θάζε εκεξνινγηαθφ
κήλα. ε πεξίπησζε πεξηζηαζηαθήο απνπζίαο παξαγσγνχ πσιεηή γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, νθείιεη, ν
ηειεπηαίνο λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο κε θάζε δφθηκν ηξφπν (ηειεκνηνηππία, ηαρπδξνκείν,
ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θιπ) ην θνξέα ιεηηνπξγίαο γηα ηελ απνπζία ηνπ, πξηλ ηε ιεηηνπξγία ηεο
ιατθήο αγνξάο. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη παξά ηε δήισζε απνπζίαο ηνπ, ν παξαγσγφο
πσιεηήο πξνζήιζε ζηε ιατθή αγνξά, ηφηε επηβάιιεηαη πξφζηηκν ίζν κε ην 20-πιάζην ηνπ
αληίζηνηρνπ εκεξεζίνπ δηθαηψκαηνο. ε πεξηπηψζεηο θπζηθήο ή άιιεο θαηαζηξνθήο ηεο
παξαγσγήο ηνπο, νη παξαγσγνί πσιεηέο νθείινπλ λα ελεκεξψζνπλ ην θνξέα ιεηηνπξγίαο γηα ηε
δηάξθεηα θαη ην ιφγν ηεο απνπζίαο ηνπο απφ ηηο ιατθέο αγνξέο θαη λα αηηεζνχλ ηελ απαιιαγή ηνπο
απφ ηελ ππνρξέσζε ηνπ εκεξήζηνπ ηέινπο. Σν ελ ιφγσ αίηεκα ηνπ παξαγσγνχ εμεηάδεηαη απφ ηελ
Δπηηξνπή Λατθψλ Αγνξψλ πξνθεηκέλνπ λα γλσκνδνηήζεη. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν παξαγσγφο
πσιεηήο δελ ράλεη ηε ζέζε ηνπ θαηά ηα αλαθεξφκελα ζην αξ. 32, παξ. 5.
β)
Οη Δπαγγεικαηίεο πσιεηέο ησλ ιατθψλ αγνξψλ ππνρξενχληαη ζηελ θαηαβνιή
ηνπ εκεξήζηνπ ηέινπο αλάινγα κε α) ηνλ αξηζκφ ησλ εκεξψλ πνπ, κε βάζε ηε ζρεηηθή άδεηα,
δηθαηνχληαη λα δξαζηεξηνπνηνχληαη θάζε εκεξνινγηαθφ κήλα θαη β) κε ηα κέηξα ησλ πάγθσλ πνπ
ηνπο έρνπλ εγθξηζεί. Απφ ην εκεξήζην ηέινο απαιιάζζνληαη νη πσιεηέο, νη νπνίνη δελ
πξνζέξρνληαη ζηηο ιατθέο αγνξέο, ιφγσ αληθαλφηεηαο πξνο εξγαζία, ε νπνία δηαξθεί πεξηζζφηεξν
απφ έλαλ (1) κήλα θαη βεβαηψλεηαη απφ ηνλ αξκφδην αζθαιηζηηθφ θνξέα ή ιφγσ αλσηέξαο βίαο.
6.
Ο επηκεξηζκφο ησλ εζφδσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαηαβνιή ηνπ εκεξήζηνπ ηέινπο
επηκεξίδεηαη σο εμήο:
α)
Πξνθεηκέλνπ γηα έζνδα πνπ εηζπξάηηνληαη απφ ηηο Πεξηθέξεηεο Αηηηθήο θαη
Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο απφ ιατθέο αγνξέο αξκνδηφηεηάο ηνπο, πνζνζηφ 60% πεξηέξρεηαη ζηηο
νηθείεο Πεξηθέξεηεο θαη πνζνζηφ 40% ζηνπο δήκνπο, ζηα γεσγξαθηθά φξηα ησλ νπνίσλ
ιεηηνπξγνχλ ιατθέο αγνξέο, κε εγγξαθή ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ ιατθψλ αγνξψλ θαη ηε δηαζθάιηζε
ηεο δεκφζηαο πγείαο. Η απφδνζε ηνπ πνζνχ πνπ πεξηέξρεηαη ζηνπο Γήκνπο γίλεηαη ην αξγφηεξν
θάζε εμάκελν κε ζπληειεζηέο θαηαλνκήο πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηνλ αξηζκφ
ησλ πσιεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ζηηο ιατθέο αγνξέο θάζε Γήκνπ θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο.
Οη ζπληειεζηέο θαηαλνκήο νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηάξρε, ε νπνία εθδίδεηαη
κέρξη ην ηέινο Ιαλνπαξίνπ θάζε έηνπο. Σν ελ ιφγσ πνζφ είλαη ην κνλαδηθφ αληαπνδνηηθφ ηέινο
πξνο ηνπο Γήκνπο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ιατθψλ αγνξψλ ζηνπο ρψξνπο απηψλ κε ηε κνξθή ηειψλ
θαζαξηφηεηαο, ηειψλ θαηάιεςεο πεδνδξνκίνπ θαη ρξήζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. ην πνζνζηφ απηφ
δελ ππνινγίδεηαη ην αλαινγνχλ ραξηφζεκν, ην νπνίν είλαη εληαίν γηα φιε ηε ρψξα.
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β)
Πξνθεηκέλνπ γηα έζνδα πνπ εηζπξάηηνληαη απφ ηνπο ινηπνχο θνξείο ιεηηνπξγίαο
ησλ ιατθψλ αγνξψλ, ήηνη ηνπο δήκνπο ηεο ινηπήο επηθξάηεηαο, πνζνζηφ 60% πεξηέξρεηαη ζε απηνχο
θαη πνζνζηφ 40% ζηελ νηθεία Πεξηθέξεηα θαη απνδίδεηαη ην αξγφηεξν θάζε εμάκελν, κε απφθαζε
ηνπ νηθείνπ Γήκνπ. Σν πνζφ απηφ εγγξάθεηαη σο έζνδν ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ αληίζηνηρσλ
Πεξηθεξεηψλ.
7.
Με απφθαζε ησλ Πεξηθεξεηαθψλ πκβνπιίσλ Αηηηθήο θαη Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ή ηνπ
νηθείνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηε ινηπή επηθξάηεηα, πνζνζηφ έσο 25% απφ ην εκεξήζην ηέινο
πνπ πεξηέξρεηαη ζην θνξέα ιεηηνπξγίαο κπνξεί λα πξννξίδεηαη γηα δαπάλεο πξνσζεηηθψλ
ελεξγεηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ πξνβνιή θαη ηελ αλάδεημε ησλ ιατθψλ αγνξψλ κέζα απφ δξάζεηο πνπ
βαζίδνληαη ζε θνηλσληθά θξηηήξηα θαη αθνξνχλ ζηήξημε εππαζψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ. Με ηελ
ίδηα απφθαζε θαζνξίδεηαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο.
8.
Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ δεπηεξνβάζκησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγάλσλ (νκνζπνλδίεο) ησλ
πσιεηψλ ιατθψλ αγνξψλ, πέξαλ ηνπ εκεξήζηνπ ηέινπο, ζπλ-εηζπξάηηεηαη θαη ζπλδξνκή ππέξ ησλ
νξγάλσλ απηψλ. Σν πνζφ ηεο ζπλδξνκήο δελ απνηειεί δεκφζην έζνδν ή αληαπνδνηηθφ ηέινο ή
έζνδν ηνπ θνξέα ιεηηνπξγίαο, δελ απνηειεί θιάζκα θαη εηζπξάηηεηαη πέξαλ ηνπ εκεξήζηνπ ηέινπο.
Η απφδνζε ηνπ ζηηο δηθαηνχρεο νξγαλψζεηο γίλεηαη κε ζεβαζκφ ζηελ αλεμαξηεζία ηνπο απφ ηνπο
θνξείο ιεηηνπξγίαο θαη δελ επηηξέπεηαη λα απνηειέζεη αηηία γηα ειέγρνπο απφ θξαηηθά φξγαλα, πέξα
ησλ φζσλ πξνβιέπνληαη γηα ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο. Έσο ηελ πξψηε εβδνκάδα ηνπ
Γεθεκβξίνπ, εθάζηνπ έηνπο, κε ηζρχ ην επφκελν έηνο, νη ελδηαθεξφκελεο ζπλδηθαιηζηηθέο
νξγαλψζεηο, εθφζνλ ην επηζπκνχλ, θαηαζέηνπλ ζηνπο θνξείο ιεηηνπξγίαο αίηεζε γηα ηελ εθαξκνγή
ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη ε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ
ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο νξγάλσζεο γηα ην χςνο ηεο ζπλδξνκήο, ν θαηάινγνο ησλ
πξσηνβάζκησλ θνξέσλ – κειψλ ηνπο θαη νη ιατθέο αγνξέο ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ηα
πξσηνβάζκηα απηά φξγαλα. Σν πνζφ ηεο ζπλδξνκήο, πνπ εηζπξάηηεηαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο
παξνχζαο, δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ην 5% ηνπ εκεξήζηνπ αληαπνδνηηθνχ ηέινπο. Οη πσιεηέο
πνπ, παξά ηαχηα, δελ είλαη κέιε πξσηνβάζκησλ ζσκαηείσλ-κειψλ ησλ νκνζπνλδηψλ θαηαζέηνπλ
ζρεηηθή δήισζε ζηνλ θνξέα ιεηηνπξγίαο, πξνθεηκέλνπ λα απαιιαγνχλ απφ ηελ θαηαβνιή ηεο
ζπλδξνκήο απηήο. Δθφζνλ ππάξμεη ζρεηηθφ θαη πιήξεο αίηεκα απφ Οκνζπνλδία ν θνξέαο
ιεηηνπξγίαο ππνρξενχηαη λα ην απνδερηεί. Κάζε αλαγθαία πξφζζεηε ιεπηνκέξεηα θαζνξίδεηαη κε
απφθαζε ηνπ θνξέα ιεηηνπξγίαο κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ.

ΤΠΟ-ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ.2: ΛΟΗΠΔ ΤΠΑΗΘΡΗΔ ΟΡΓΑΝΩΜΔΝΔ ΑΓΟΡΔ

Άξζξν 37.

Αγνξέο ησλ Καηαλαισηψλ

1.
θνπφο ησλ αγνξψλ απηψλ είλαη ε αλάπηπμε θαηαλαισηηθήο ζπλείδεζεο θαη αιιειέγγπσλ
δξάζεσλ κεηαμχ ησλ πνιηηψλ, κέζσ ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ησλ ίδησλ ησλ πνιηηψλ ζε
εζεινληηθέο δξάζεηο θαη κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο. Γηα ην ιφγν απηφ, νη αγνξέο απηέο
δηνξγαλψλνληαη, ππνρξεσηηθά, κε πξσηνβνπιία ησλ θνξέσλ πνιηηψλ-θαηαλαισηψλ,
πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ παξφληνο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο εγθξίλεηαη ηειηθψο κε απφθαζε ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ησλ Γήκσλ, ζηα φξηα ησλ νπνίσλ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο νη ελ ιφγσ θνξείο.
Πέξαλ ηεο νλνκαζίαο ηνπ ηίηινπ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, νη αγνξέο απηέο κπνξνχλ λα
ραξαθηεξίδνληαη θαη κε νλνκαζία ηεο επηινγήο ησλ θνξέσλ θαηαλαισηψλ – πνιηηψλ, ε νπνία ζα
παξαπέκπεη επζέσο ζηνπο σο άλσ ζθνπνχο ησλ αγνξψλ απηψλ.
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2.
Γηα ηε δηελέξγεηα ησλ αγνξψλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, νη δήκνη εγθξίλνπλ ηε δηνξγάλσζε
αγνξψλ ζε Δλψζεηο Καηαλαισηψλ ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.2251/1994, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη
ηζρχεη, ζε πλεηαηξηζκνχο Καηαλαισηψλ, ζε Κνηλσληθέο πλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο
(ΚΟΙΝ..ΔΠ), θαζψο θαη ζε ζπιινγηθνχο θνξείο πνιηηψλ - θαηαλαισηψλ κε λνκηθή ππφζηαζε,
ζηνπο ζθνπνχο ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλνληαη απαξαίηεηα:
α)

φηη είλαη κε θεξδνζθνπηθνί,

β)
φηη αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε θαηαλαισηηθήο ζπλείδεζεο θαη ζηελ πξνζηαζία ησλ
δηθαησκάησλ θαη ζπκθεξφλησλ ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ θαη
γ)
φηη αλαθέξνληαη ζαθψο ζηελ αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ πνιηηψλ θαη ζε αιιειέγγπεο δξάζεηο
πνπ σο ζηφρν έρνπλ λα σθειήζνπλ ζπκπνιίηεο πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζρέξεηεο επηβίσζεο,
αλεμαξηήησο θχινπ, εζληθφηεηαο, θπιήο, αλαπεξίαο, ειηθίαο, ζξεζθεχκαηνο, πεπνηζήζεσλ,
ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη γεληθψο θάζε κνξθήο δηάθξηζε.
Γηα ην ιφγν απηφ νη σο άλσ θνξείο, εθφζνλ έρεη εγθξηζεί ε πξφηαζή ηνπο, ζα πξέπεη ζε εηήζηα
βάζε λα ππνβάινπλ ζην Γήκν απνινγηζκφ κε ηηο αιιειέγγπεο δξάζεηο ηνπο θαη ηνπο
σθεινχκελνπο απφ απηέο. Η κε ππνβνιή απνινγηζηηθψλ δξάζεσλ είλαη ιφγνο δηαθνπήο ηεο
ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο. Απαγνξεχεηαη ξεηψο νη ζπιινγηθνί θνξείο λα απαηηνχλ ρξεκαηηθά πνζά
απφ ηνπο πσιεηέο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο αγνξέο απηέο. Η εηζθνξά ησλ πσιεηψλ έγθεηηαη ζηελ
δσξεά πξντφλησλ πνπ δηαζέηνπλ γηα ηελ θάιπςε ησλ θαηαζηαηηθψλ ζθνπψλ ηνπ ζπιινγηθνχ
θνξέα.
3.

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο σο πσιεηέο ζηηο αγνξέο απηέο έρνπλ:

α)
νη επαγγεικαηίεο αγξφηεο πνπ είλαη γξακκέλνη ζην Μεηξψν Αγξνηψλ θαη Αγξνηηθψλ
Δθκεηαιιεχζεσλ γηα πψιεζε ησλ απνθιεηζηηθά ηδηνπαξαγφκελσλ πξντφλησλ, κε ηνπο φξνπο θαη ηηο
πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ.
β)

νη πλεηαηξηζκνί, Οκάδεο θαη Οξγαλψζεηο Παξαγσγψλ θαη γπλαηθείνη πλεηαηξηζκνί.

γ)
νη πνιχ κηθξέο βηνηερληθέο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη εηδψλ θαζαξηζκνχ (ζρεηηθά κε ηνλ
νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζα ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ χζηαζε 2003/361/ΔΚ
ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, ησλ κηθξψλ θαη ησλ
κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ [Δπίζεκε Δθεκεξίδα L 124 ηεο 20.05.2003], ήηνη πνιχ κηθξή είλαη ε
επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 10 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν θχθινο εξγαζηψλ
ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 2 εθαη. Δπξψ)
Πξνθεηκέλνπ γηα δηάζεζε πξντφλησλ νηθνηερλίαο, ν πσιεηήο πξέπεη λα πιεξνί ηνπο φξνπο θαη ηηο
πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ 4235/2014 (ΦΔΚ Α΄…), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 46 ηνπ λ.
4384/2016 (ΦΔΚ Α΄78) θαη ηεο κε αξηζκφ 4912/120862/5-11-2015 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ (ΦΔΚ Β΄2468).
Απαγνξεχεηαη ηα σο άλσ θπζηθά πξφζσπα ή νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ
ζπκκεηέρνπλ σο πσιεηέο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο λα είλαη ηαπηφρξνλα θαη κέιε ησλ
ζπιινγηθψλ θνξέσλ πνπ ηηο δηνξγαλψλνπλ.
4.
Οη αγνξέο απηέο δηνξγαλψλνληαη απφ ην ζπιινγηθφ θνξέα θαηαλαισηψλ – πνιηηψλ πνπ έρεη
ηελ έδξα ηνπ ζην ζπγθεθξηκέλν δήκν θαη ζε ζπρλφηεηα φρη κεγαιχηεξε απφ κία θνξά ζηνπο δχν
κήλεο. ε θάζε Γήκν ή Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα, φπνπ πθίζηαληαη, δχλαηαη λα δηελεξγείηαη κία αγνξά
ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Ο ζπιινγηθφο θνξέαο πνιηηψλ – θαηαλαισηψλ ζα πξέπεη λα έρεη ηελ έδξα
ηνπ εληφο Γήκνπ ή ηνπ Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο, εληφο ησλ νξίσλ ηνπ νπνίνπ δηελεξγείηαη ε
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ζπγθεθξηκέλε αγνξά. Ο Γήκνο απφ ηελ πιεπξά ηνπ αλαιακβάλεη ηε ρσξνζέηεζε ηεο αγνξάο, ηελ
θαζαξηφηεηα θαη γεληθφηεξα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηνπ εγθεθξηκέλνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηεο
αγνξάο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ν Γήκνο δχλαηαη λα νξίζεη εθπξφζσπφ ηνπ ζην ζπιινγηθφ θνξέα
πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρεη ζηηο δηαδηθαζίεο νξγάλσζεο ηεο αγνξάο.

5.
Ο ζπιινγηθφο θνξέαο θαηαλαισηψλ – πνιηηψλ ππνβάιεη πξφηαζε ζην Γήκν, ζηνλ νπνίν
βξίζθεηαη ε έδξα ηνπ, ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλεηαη θαη’ ειάρηζην ην θαηαζηαηηθφ ηνπ, ηα
ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ κειψλ ηνπ πνπ αλαιακβάλνπλ ηε δηνξγάλσζε ηεο αγνξάο, ηνλ
θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο, θαζψο θαη ηηο δξάζεηο ηηο νπνίεο ζθνπεχεη λα αλαιάβεη ν
ζπγθεθξηκέλνο ζπιινγηθφο θνξέαο ζηα πιαίζηα εμππεξέηεζεο ησλ θαηαζηαηηθψλ ηνπ ζθνπψλ. Ο
θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ζα πεξηιακβάλεη, πεξάλ θάζε άιιεο αλαγθαίαο ιεπηνκέξεηαο θξηζεί, θαη’
ειάρηζην ηηο θαηεγνξίεο ησλ πσινχκελσλ πξντφλησλ, ην κέγηζην αξηζκφ πσιεηψλ, θαζψο θαη ηα
θξηηήξηα επηινγήο-απφξξηςεο απηψλ, σξάξην, θαζαξηφηεηα, αηηήζεηο ελδηαθεξνκέλσλ,
ππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ηξφπνο εμέηαζεο απηψλ, πσινχκελα πξντφληα, ρψξνο
ιεηηνπξγίαο, ζηέξεζε δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ηνπ θαλνληζκνχ
ιεηηνπξγίαο. Με απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ εγθξίλεηαη ε δηελέξγεηα ηεο αγνξάο, ν
θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο απηήο (φπσο έρεη πξνηαζεί απφ ην θνξέα ή κε δηνξζψζεηο-ηξνπνπνηήζεηοπξνζζήθεο πνπ θξίλνληαη αλαγθαίεο απφ ηηο Τπεξεζίεο ηνπ θαη ζε ζπκθσλία κε ην ζπιινγηθφ
θνξέα) θαη φπνηα άιιε ιεπηνκέξεηα θξηζεί αλαγθαία. ε θάζε πεξίπησζε ζηνλ παξαπάλσ
θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ζα γίλεηαη ξεηή αλαθνξά φηη ε πψιεζε ησλ πξντφλησλ ζα ζπκκνξθψλεηαη
κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ,
ηηο δηαηάμεηο ηεο θνξνινγίαο θαη ηνπο Καλφλεο Γηαθίλεζεο θαη Δκπνξίαο Πξντφλησλ θαη Παξνρήο
Τπεξεζηψλ (ΓΙ.Δ.Π Π.Τ) θαη φηη νη δξαζηεξηνπνηνχκελνη ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν ησλ αξκφδησλ
ειεγθηηθψλ νξγάλσλ γηα ηελ ηήξεζε φισλ ησλ παξαπάλσ. ε πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο πξφηαζεο
ηνπ ζπιινγηθνχ θνξέα απαηηείηαη εηδηθή αηηηνιφγεζε, ε νπνία ζα αλαθέξεηαη ζε ηπρφλ αζπλέπεηα
ησλ θαηαζηαηηθψλ ζθνπψλ ηνπ ζπιινγηθνχ θνξέα κε ηα αλαθεξφκελα ζην παξφλ, ηελ αζθαιή
πξνζέιεπζε ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ θαη ησλ πσιεηψλ θαη ηελ αζθαιή θαη λφκηκε δηάζεζε ησλ
δηαηηζέκελσλ πξντφλησλ. Η απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ ηζηνζειίδα
ηνπ Γήκνπ θαη ζε πεξίπησζε έγθξηζεο δεκνζηεχεηαη, νκνίσο, ν θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηεο
αγνξάο, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ ζπιινγηθνχ θνξέα θαη ην θαηαζηαηηθφ ηνπ.
6.
Ο ζπιινγηθφο θνξέαο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην παξφλ θαη ηνλ εγθεθξηκέλν
θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο, ζα πξέπεη είθνζη (20) εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηεο αγνξάο
λα γλσζηνπνηήζεη ζην Γήκν θαηάζηαζε κε ηνπο πσιεηέο, ηα δηαηηζέκελα απφ απηνχο πξντφληα θαη
ηηο ηηκέο πψιεζεο απηψλ. Σα πξνο δηάζεζε πξντφληα ζα πξέπεη λα είλαη πξν-ζπζθεπαζκέλα θαη ε
πνζφηεηα αλά ζπζθεπαζία ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ.
Δπίζεο ζηελ ελ ιφγσ θαηάζηαζε ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα δηθαηνινγεηηθά ή\θαη
νη πηζηνπνηήζεηο θάζε ζπκκεηέρνληα πσιεηή. Σέινο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη θαη ηα κέιε ηνπ
ζπιινγηθνχ θνξέα πνπ ζα παξίζηαληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο
ηεο.
Ο Γήκνο ηνπιάρηζηνλ κία εβδνκάδα πξν ηεο δηελέξγεηαο ηεο αγνξάο, αλαθνηλψλεη ηελ εκέξα θαη ην
ρψξν πνπ ζα δηελεξγεζεί θαη αλαξηά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ θαηάζηαζε κε ηνπο πσιεηέο, ηα
πξντφληα πξνο δηάζεζε θαη ηηο ηηκέο απηψλ. Η εκέξα ιεηηνπξγίαο δε ζα πξέπεη λα ζπκπίπηεη κε ηε
ιεηηνπξγία άιιεο κνξθήο ππαίζξηαο αγνξάο, ελψ κπνξεί λα είλαη Κπξηαθή. Η ζρεηηθή θαηάζηαζε
είλαη δηαζέζηκε αλά πάζα ζηηγκή ζηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ παξφληνο λφκνπ. Η εγγξαθή ζηνλ ελ
ιφγσ θαηάινγν ππέρεη ζέζε άδεηαο γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ πσιεηψλ ζηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά. Καηά
ηε δηάξθεηα πξνζέιεπζεο ησλ πσιεηψλ ζηηο αγνξέο απηέο, ηε ιεηηνπξγία ηεο έσο θαη ηελ
απνρψξεζε απηψλ, παξίζηαληαη κέιε ηνπ ζπιινγηθνχ θνξέα, ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, νη νπνίνη ζα
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ελεκεξψλνπλ ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ γηα ηε ζρεηηθή αγνξά, ζα θξνληίδνπλ γηα ηελ ηήξεζε ηνπ
θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο απηήο θαη ζα επηδίδνπλ ζηα ειεγθηηθά φξγαλα ζθξαγηζκέλε απφ ην Γήκν
θαηάζηαζε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο πσιεηέο, θαζψο θαη ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο. Οη
πσιεηέο ππνρξενχληαη λα θέξνπλ θαη λα επηδεηθλχνπλ ζηα ειεγθηηθά φξγαλα ηα δηθαηνινγεηηθά
πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ εγθεθξηκέλν θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο θαζψο θαη έγγξαθν ηαπηνπνίεζήο ηνπο.
Χο πξνο ηηο θπξψζεηο, εθαξκνγή έρνπλ ηα νξηδφκελα ζην παξφληα λφκν γηα ηηο ινηπέο κνξθέο
ππαηζξίνπ εκπνξίνπ.
7.
Οη ζπκκεηέρνληεο πσιεηέο απαιιάζζνληαη απφ ηα ηέιε θαηάιεςεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. Ο
Γήκνη δχλαληαη λα νξίδνπλ εκεξήζην αληαπνδνηηθφ ηέινο γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ γηα
ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη θαη ζε είδνο πξνθεηκέλνπ γηα ηελ
εμππεξέηεζε ησλ θνηλσληθψλ δξάζεψλ ηνπο (πξνκήζεηα εηδψλ ζε θνηλσληθά παληνπσιεία,
παηδηθνχο ζηαζκνχο θιπ)
8.
Με ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο Αγνξέο Καηαλαισηψλ δχλαηαη λα
δηνξγαλψλνληαη θαη απφ ηελ Πεξηθέξεηα κέρξη ηξεηο (3) θνξέο ην ρξφλν ζε ρψξνπο επζχλεο ηεο.
Άξζξν 38.
Δκπνξνπαλεγχξεηο
επ’ επθαηξία ζξεζθεπηηθψλ ή επεηεηαθψλ ενξηψλ,
Παζραιηλέο θαη Υξηζηνπγελληάηηθεο Αγνξέο, Κπξηαθάηηθεο αγνξέο, ινηπέο εηδηθέο ππαίζξηεο
αγνξέο.
1.
Γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ππαίζξησλ αγνξψλ ηνπ παξφληνο ιακβάλεηαη απφθαζε ηνπ νηθείνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 79 ηνπ λ.3463/2006 (ΦΔΚ Α΄114), ε
νπνία θνηλνπνηείηαη ζηελ νηθεία Πεξηθέξεηα. Με ηελ ίδηα απφθαζε εγθξίλεηαη θαη ν θαλνληζκφο
ιεηηνπξγίαο ησλ αγνξψλ απηψλ, ζηνλ νπνίν ζα εκπεξηέρνληαη απαξαηηήησο ν ρψξνο δηελέξγεηαο ηεο
αγνξάο, ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο αγνξάο, ηα πσινχκελα είδε, ν ηξφπνο επηινγήο θαη ηνπνζέηεζεο
ησλ πσιεηψλ, ηα θαηαβαιιφκελα ηέιε θαη ν ηξφπνο είζπξαμεο απηψλ θαζψο θαη θάζε άιιε
ιεπηνκέξεηα γηα ηελ νκαιή θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο.
Η δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ησλ ζξεζθεπηηθψλ θαη επεηεηαθψλ εκπνξνπαλεγχξεσλ δελ κπνξεί λα
ππεξβαίλεη ηηο πέληε (5) ζπλαπηέο εκέξεο, ησλ παξαδνζηαθψλ εκπνξνπαλεγχξεσλ πνπ ηεινχληαη
κηα θνξά ην ρξφλν ηηο επηά (7) εκέξεο , ησλ παζραιηλψλ αγνξψλ ηηο δέθα (10) εκέξεο θαη ησλ
ρξηζηνπγελληάηηθσλ αγνξψλ ηηο δεθαπέληε (15) ζπλαπηέο εκέξεο. Σα πσινχκελα είδε ησλ
Παζραιηλψλ θαη Υξηζηνπγελληάηηθσλ αγνξψλ ζα πξέπεη λα δηθαηνινγνχλ ην ραξαθηήξα ησλ
εκεξψλ, λα ηεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη ε δηάζεζή ηνπο λα γίλεηαη βάζεη ησλ Καλφλσλ
ΓΙΔΠΠΤ. Οη Κπξηαθάηηθεο αγνξέο δηεμάγνληαη εμ’ νξηζκνχ ηηο Κπξηαθέο. Απαγνξεχεηαη ζηηο
Κπξηαθάηηθεο Αγνξέο λα δηαηίζεληαη λσπά δηαηξνθηθά πξντφληα. ηηο πεξηπηψζεηο εκπνξίαο
δψλησλ δψσλ απαηηείηαη έγγξαθν κεηαθίλεζεο ησλ παξαγσγηθψλ δψσλ, θαζψο θαη βεβαίσζε
απαιιαγήο απφ αζζέλεηεο ππνγεγξακκέλε απφ θηελίαηξν ηεο ΓΑΟΚ.
2.
ηηο ππαίζξηεο Κπξηαθάηηθεο αγνξέο πσινχληαη πάζεο θχζεσο πξντφληα πιελ δηαηξνθηθψλ.
Οη αγνξέο απηέο δχλαηαη λα δηαθξηζνχλ σο εηδηθφηεξεο αγνξέο αλάινγα κε ην αληηθείκελν
πψιεζεο, ηεξνπκέλνπ ηνπ πιαηζίνπ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, ζε: (α) Κπξηαθάηηθεο αγνξέο, ζηηο
νπνίεο επηηξέπεηαη ε πψιεζε εηδψλ έλδπζεο, ππφδεζεο, λεσηεξηζκψλ, ιεπθψλ εηδψλ, δεξκάηηλσλ
εηδψλ, βηνκεραληθψλ εηδψλ, εηδψλ παινπσιείνπ, πιαζηηθψλ θαη εθθιεζηαζηηθψλ εηδψλ,
θαιισπηζηηθψλ θπηψλ, εηδψλ θαη ππνβνεζεηηθψλ θαιιηέξγεηαο αλζνθνκηθήο (πήιηλεο-πιαζηηθέο
γιάζηξεο, ρψκα), (β) Κπξηαθάηηθεο αγνξέο παιαηνπσιψλ θαη ζπλαθψλ επηηεδεπκαηηψλ, αγνξέο
ζπιιεθηψλ θαη (γ) Κπξηαθάηηθεο αγνξέο βηβιίσλ, ζηηο νπνίεο επηηξέπεηαη ε πψιεζε βηβιίσλ. Γελ
επηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία πεξηζζνηέξσλ απφ κίαο (1) Κπξηαθάηηθεο Αγνξάο, εληφο ησλ νξίσλ θάζε
Γήκνπ. Η ίδξπζε Κπξηαθάηηθεο αγνξάο πξαγκαηνπνηείηαη θαηφπηλ απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ
πκβνπιίνπ κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ νηθείνπ δήκνπ, ζηελ νπνία θαζνξίδνληαη θαη ηα πσινχκελα
είδε.
3.
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο αγνξέο απηέο πσιεηψλ πνπ δηαζέηνπλ φια
ηα λφκηκα θνξνινγηθά παξαζηαηηθά θαη δελ είλαη αδεηνχρνη ιατθψλ αγνξψλ, πιαλφδηνπ ή ζηάζηκνπ
εκπνξίνπ, είλαη ε έθδνζε βεβαίσζεο δξαζηεξηνπνίεζεο Τπαίζξηνπ Δκπνξίνπ εηήζηαο δηάξθεηαο, ε
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νπνία εθδίδεηαη απφ ην Γήκν κφληκεο θαηνηθίαο ησλ πσιεηψλ πνπ ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηέρνπλ
ζηηο αγνξέο απηέο θαη δελ απαηηείηαη πξνθήξπμε. Ο πσιεηήο κε αίηεζή ηνπ, ζηελ νπνία
επηζπλάπηεη:
α)
βεβαίσζε έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο απφ ην TAXIS
β)

βεβαίσζε ηακεηαθήο κεραλήο απφ ην TAXIS

γ)

πηζηνπνηεηηθφ πγείαο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, φπνπ απαηηείηαη

δ)

θσηνηππία Γειηίνπ Σαπηφηεηαο ή Γηαβαηεξίνπ θαηά πεξίπησζε

ε)

άδεηα δηακνλήο ελ ηζρχ, θαηά πεξίπησζε

αηηείηαη ηελ έθδνζε ηεο βεβαίσζεο, ε νπνία ζα είλαη θαη ην απαξαίηεην πηζηνπνηεηηθφ πξνθεηκέλνπ
λα αηηεζεί λα ζπκκεηάζρεη ζηηο αγνξέο ησλ δήκσλ φιεο ηεο ρψξαο. Ο Γήκνο πνπ εθδίδεη ηελ
αλσηέξσ βεβαίσζε είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο.
4.
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο ππαίζξηεο αγνξέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ απαηηείηαη έγθξηζε
ζπκκεηνρήο, πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ νηθείνπ Γήκνπ ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ
ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο. Η ηζρχο ησλ εγθξίζεσλ απηψλ είλαη ίζε κε ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ησλ
ππαίζξησλ αγνξψλ πνπ αθνξά ε πξφζθιεζε. Οη εγθξίζεηο δίδνληαη κε θιήξσζε σο εμήο: α) ζε
πνζνζηφ 70% ζε ππαίζξηνπο πσιεηέο πνπ δηαζέηνπλ φια ηα λφκηκα θνξνινγηθά παξαζηαηηθά β) 20
ζε πσιεηέο βηνκεραληθψλ εηδψλ αδεηνχρνπο ιατθψλ αγνξψλ γ) 10% ζε πσιεηέο βηνκεραληθψλ
εηδψλ αδεηνχρνπο πιαλφδηνπ ή ζηάζηκνπ εκπνξίνπ. ε πεξίπησζε κε ελδηαθέξνληνο απφ
αδεηνχρνπο ησλ θαηεγνξηψλ β΄ θαη γ΄ ν αξηζκφο ησλ ζέζεσλ ησλ θαηεγνξηψλ απηψλ πξνζηίζεηαη
ζηνλ αξηζκφ ηεο α΄ θαηεγνξίαο.
5.
Γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ην ελδηαθεξφκελν θπζηθφ πξφζσπν, ζχκθσλα κε
ηελ σο άλσ παξάγξαθν, ππνβάιιεη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ αίηεζε, επηδεηθλχνληαο α)
ηελ άδεηα ππαηζξίνπ εκπνξίνπ πνπ θαηέρεη ή ηε βεβαίσζε ηεο παξ. 3 θαηά πεξίπησζε θαη β)
βηβιηάξην πγείαο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηάζεζε ηξνθίκσλ.
6.
Απφ ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ πξνο δηάζεζε ζέζεσλ ηνπιάρηζηνλ 15% ρνξεγείηαη ζε
Έιιελεο Ρνκά, εθφζνλ ππάξρνπλ αλάινγεο αηηήζεηο.
7.
Μεηά ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ θαη ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο εθδίδεηαη κε απφθαζε ηνπ
νηθείνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαηάινγνο ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ θάζε ππαίζξηα αγνξά, ν νπνίνο
αλαξηάηαη ζην νηθείν δεκνηηθφ θαηάζηεκα πξνθεηκέλνπ νη επηιεγέληεο λα θαηαβάιινπλ ηα
αλαινγνχληα ηέιε ππέξ ηνπ δήκνπ θαη λα εθδνζεί ε έγθξηζε ζπκκεηνρήο,. Η ελ ιφγσ απφθαζε
θνηλνπνηείηαη ζηελ νηθεία Πεξηθέξεηα θαη είλαη δηαζέζηκε αλά πάζα ζηηγκή ζηα ειεγθηηθά φξγαλα
ηνπ παξφληνο.
8.
Καη’ εμαίξεζε, επηηξέπεηαη ε πψιεζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε άδεηα ζπκκεηνρήο ζηηο
ππαίζξηεο αγνξέο ηνπ παξφληνο ησλ εηδψλ ηνπο θαηά ηηο εκέξεο θαη ηηο ψξεο πνπ ηα αληίζηνηρα
θαηαζηήκαηα νκνεηδψλ εηδψλ παξακέλνπλ θιεηζηά, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά
δηαηάμεηο.
9.
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απνδεδεηγκέλα Πνιηηηζηηθνί, Δμσξατζηηθνί, Σνπηθνί χιινγνη
δηνξγαλψλνπλ παξαδνζηαθά γηα δεθαπέληε (15) ζπλαπηά έηε εθδειψζεηο επεηεηαθνχ ραξαθηήξα,
γεληθφηεξνπ θνηλσληθνχ, πνιηηηζηηθνχ ή εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζηα πιαίζηα ησλ νπνίσλ
δηεμάγεηαη θαη νπνηαδήπνηε είδνπο ππαίζξηα αγνξά, κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ ηελ επζχλε
δηνξγάλσζεο ηεο αγνξάο απηήο ζε δηθφ ηνπο ηδηφθηεην ή κηζζσκέλν ρψξν ππφ ηνπο φξνπο θαη
πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ πεξίπησζε
απηή απαηηείηαη απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία ζα βεβαηψλνληαη νη
πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. Η απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ πξνθαιείηαη
κεηά απφ αίηεζε ηνπ πιιφγνπ, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη απαξαηηήησο ην ΑΦΜ θαη ε Γ.Ο.Τ. ηνπ
πιιφγνπ θαη ζα επηζπλάπηνληαη ην Καηαζηαηηθφ ηνπ πιιφγνπ, ν θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηεο
αγνξάο (ζηνλ νπνίν ζα εκπεξηέρνληαη απαξαηηήησο ηα ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο
άξζξνπ) θαη θάζε πξφζθνξν απνδεηθηηθφ ζηνηρείν γηα ηε δηνξγάλσζε ζπγθεθξηκέλεο εθδήισζεο.
Η ελ ιφγσ Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ έρεη ηζρχ γηα πέληε έηε απφ ηελ έθδνζή ηεο
θαη θνηλνπνηείηαη ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ.
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10.
Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, απαηηείηαη κεηά ηελ έθδνζε απφθαζεο
ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ θαη ππνγξαθή Δγγξάθνπ Γεζκεχζεσλ κε ηελ νηθεία Γεκνηηθή
Αξρή ζην νπνίν ζα θαζνξίδνληαη κε ιεπηνκέξεηα νη φξνη ζπλεξγαζίαο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο
ζε ζρέζε ηδίσο κε ηελ πξνζβαζηκφηεηα, πγηεηλή θαη αζθάιεηα ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ θαη ηελ
θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ. ην ίδην χκθσλν ζα θαζνξίδνληαη θαη ηα ηέιε ππέξ ηνπ Γήκνπ ηα νπνία
δελ κπνξεί λα είλαη ιηγφηεξα (γηα θάζε ζπκκεηέρνληα πσιεηή) απφ ηα αλά εκέξα ηέιε πνπ απαηηεί
ν ελ ιφγσ Γήκνο γηα αληίζηνηρεο ζέζεηο ηάζηκνπ εκπνξίνπ. Σν ελ ιφγσ χκθσλν θαζψο θαη ν
θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο απαηηείηαη λα εγθξηζεί απφ ην νηθείν Γεκνηηθφ πκβνχιην.
11.
Η αλαθεξφκελε δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 10 ηζρχεη αλαινγηθά θαη γηα ηνπο λφκηκα
ιεηηνπξγνχληεο θαη αλαγλσξηζκέλνπο πιιφγνπο ή Οκνζπνλδίεο Ρνκά. Δηδηθφηεξα ηζρχνπλ ηα
αλσηέξσ αλαθεξφκελα ηεο παξαγξάθνπ 10 ζε ζρέζε κε ηε δπλαηφηεηα ησλ πιιφγσλΟκνζπνλδηψλ Ρνκά λα δηεμάγνπλ Αγνξέο ζε ηδηφθηεην ή κηζζσκέλν ρψξν θαη πάληα ππφ ηελ
πξνυπφζεζε ηνπ πκθψλνπ πλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο θαη ηνπ πιιφγνπΟκνζπνλδίαο Ρνκά θαη ηελ έγθξηζε απηνχ απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
12.
Οη ηδξπζείζεο κε πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Κπξηαθάηηθεο αγνξέο εμαθνινπζνχλ
λα ιεηηνπξγνχλ. Μεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο, δχλαηαη λα ηδξπζνχλ εθ λένπ,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.
13.
Γηα φιεο ηηο πθηζηάκελεο θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο αγνξέο ν νηθείνο δήκνο εθδίδεη
κε απφθαζε δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ εληφο ηξηψλ (3) κελψλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο, ηνλ νπνίν
θνηλνπνηεί ζηελ νηθεία Πεξηθέξεηα. ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ηεο ππνρξέσζεο απηήο ηα αξκφδηα
φξγαλα ππέρνπλ πεηζαξρηθή επζχλε, φπσο νξίδεηαη ζην λ. 3852/2010 (ΦΔΚ Α΄87).

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ’: ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΑΗΜΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ
Άξζξν 39.

Άδεηα θαηάιεςεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, ηέιε, ειάρηζηεο απνζηάζεηο

1.
Γηα ηελ άζθεζε θάζε ππαίζξηαο ζηάζηκεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο απαηηείηαη άδεηα, ε
νπνία δίδεηαη κε ηνπο φξνπο θαη ηε δηαδηθαζία ηνπ παξφληνο λφκνπ.
2.
Οη ζέζεηο άζθεζεο ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε δεκφζηνπο ή
δεκνηηθνχο ρψξνπο. Η απφζηαζε ησλ ζέζεσλ άζθεζεο ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ απφ
νξγαλσκέλεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, εηζφδνπο ζρνιείσλ, λνζνθνκείσλ θαη θάζε είδνπο ζπλαθψλ
θαηαζηεκάησλ, ζηαζκψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε επηβαηψλ ηνπ αζηηθνχ, ηνπ πξναζηηαθνχ
ζηδεξφδξνκνπ θαη ησλ ππεξαζηηθψλ ιεσθνξείσλ, αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, κνπζείσλ, κλεκείσλ θαη
εθθιεζηψλ δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κηθξφηεξε ησλ πελήληα (50) κέηξσλ. Γελ επηηξέπεηαη, ιφγσ
ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ αλσηέξσ ζέζεσλ λα εκπνδίδεηαη ε νκαιή πξφζβαζε ζε θαηνηθίεο θαη
επηρεηξήζεηο θαζψο θαη ε δηέιεπζε αηφκσλ κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα.
3.
Γελ επηηξέπεηαη, λα θαζνξίδνληαη ζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ησλ ππαίζξησλ ζηάζηκσλ
εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ εληφο ησλ δεκνηηθψλ θαη ιατθψλ αγνξψλ. Η απφζηαζε ησλ ζέζεσλ
άζθεζεο ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ απφ ηα άθξα ησλ δεκνηηθψλ θαη ιατθψλ αγνξψλ δελ
επηηξέπεηαη λα είλαη κηθξφηεξε ησλ ηξηαθνζίσλ (300) κέηξσλ, ζηνπο δήκνπο ηνπ ιεθαλνπεδίνπ
Αηηηθήο θαη ζε δήκνπο κε πιεζπζκφ πάλσ απφ πελήληα ρηιηάδεο (50.000) θαηνίθνπο. ε θάζε άιιε
πεξίπησζε ε αλσηέξσ απφζηαζε δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κηθξφηεξε ησλ εθαηφλ πελήληα (150)
κέηξσλ.
4.
Η απφζηαζε κεηαμχ ησλ ζέζεσλ άζθεζεο ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ δελ επηηξέπεηαη λα
είλαη κηθξφηεξε ησλ εθαηφ (100) κέηξσλ, ζηνπο δήκνπο ηνπ ιεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο θαη ζε δήκνπο
κε πιεζπζκφ πάλσ απφ πελήληα ρηιηάδεο (50.000) θαηνίθνπο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε ε αλσηέξσ
απφζηαζε δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κηθξφηεξε ησλ πελήληα (50) κέηξσλ. Οη σο άλσ πεξηνξηζκνί
ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ δελ πθίζηαληαη γηα ηνπο θαηφρνπο παξαγσγηθψλ αδεηψλ κε αληηθείκελν
πψιεζεο θαιιηηερλεκάησλ, εηδψλ ιατθήο ηέρλεο θηι.
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5.
Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζέζεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ παξέρεηαη γλψκε ηεο νηθείαο
Αζηπλνκηθήο Αξρήο κφλν ζρεηηθά κε ηελ θπθινθνξηαθή επίπησζε απφ ηελ ιεηηνπξγία ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ ζέζεσλ, ε νπνία παξέρεηαη εληφο ξεηήο πξνζεζκίαο, δεθαπέληε (15) εκεξψλ.
Δθφζνλ, ε Αζηπλνκηθή Αξρή δελ απαληήζεη εληφο ηεο ξεηήο πξνζεζκίαο, ην νηθείν Γεκνηηθφ
πκβνχιην θαζνξίδεη ηηο ζρεηηθέο ζέζεηο ρσξίο ηε γλψκε ηεο.
6.
Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ δελ εθαξκφδνληαη γηα ηηο θαληίλεο πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο αηγηαινχ, παξαιίαο, φρζεο θαη παξφρζηαο δψλεο
κεγάισλ ιηκλψλ θαη πιεχζηκσλ πνηακψλ, γηα ηελ νπνία εθαξκνγή έρνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ
λ.2971/2001 «Αηγηαιφο, παξαιία θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄285)».
7.
Καη’ εμαίξεζε θαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ θαηά ηελ θαινθαηξηλή
πεξίνδν κπνξεί λα δίδνληαη: α) κία θνξά ην ρξφλν ζε αλέξγνπο άδεηεο γηα παξαζθεπή θαη δηάζεζε
πξφρεηξσλ γεπκάησλ κε δηάξθεηα ηζρχνο κέρξη ηέζζεξηο (4) κήλεο θαη γηα ζπγθεθξηκέλε ζέζε, γηα
ηελ θαηάιεςε ηεο νπνίαο νη αδεηνχρνη θαηαβάιινπλ ην αληίζηνηρν ηέινο β) εγθξίζεηο γηα
δξαζηεξηνπνίεζε ζε πθηζηάκελνπο αδεηνχρνπο πιαλφδηνπ ή ζηάζηκνπ εκπνξίνπ κε αληηθείκελν
εθκεηάιιεπζεο θηλεηή θαληίλα κε δηάξθεηα ηζρχνο επίζεο κέρξη ηέζζεξηο (4) κήλεο.
Γηα ηε δηάζεζε ησλ αδεηψλ ηεο πεξίπησζεο (α) πξνεγείηαη δεκφζηα πξφζθιεζε ηνπ δήκνπ, ζηελ
νπνία αλαθνηλψλνληαη νη ζέζεηο, ν αξηζκφο, ιεπηνκέξεηεο ηεο δηαδηθαζίαο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ
ζέκα θξηζεί αλαγθαίν. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία νη ελδηαθεξφκελνη πξνζθνκίδνπλ δειηίν
αλεξγίαο ζε ηζρχ θαη θσηνηππία δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ. Γηα ηελ επηινγή
ησλ ππνςεθίσλ πσιεηψλ ρξεζηκνπνηείηαη σο θξηηήξην ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα φπσο εκθαλίδεηαη
ζην εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα ηεο ΓΓΓΔ ηνπ ηειεπηαίνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. Ο ππνςήθηνο κε ην
ρακειφηεξν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα πξνεγείηαη. ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο δηελεξγείηαη θιήξσζε.
Γηα ηηο εγθξίζεηο ηεο πεξίπησζεο (β) εθδίδεηαη απφ ην Γήκν, ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη ην ζεκείν
δξαζηεξηνπνίεζεο, βεβαίσζε, κε ηελ νπνία επηηξέπεηαη ε αιιαγή ηνπ ρψξνπ δξαζηεξηνπνίεζεο
γηα ηνπο επηιεγέληεο. Οη άδεηεο ρνξεγνχληαη κε θιήξσζε πνπ δηελεξγείηαη κεηαμχ ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ, ε δηαδηθαζία ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
8. Καη’ εμαίξεζε, κε ηελ αθνξκή δηνξγάλσζεο εθζέζεσλ, αζιεηηθψλ, ςπραγσγηθψλ, πνιηηηζηηθψλ
θαη θαιιηηερληθψλ εθδειψζεσλ, ν νηθείνο δήκνο κπνξεί λα ρνξεγεί ζε θαηφρνπο άδεηαο άζθεζεο
ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ θαη πιαλφδηνπ εκπνξίνπ κε αληηθείκελν θηλεηή θαληίλα, άδεηα θαηάιεςεο
ρψξνπ γηα ηε δηάζεζε ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ζην πιαίζην ηεο εθδήισζεο. Με απφθαζε ηνπ δήκνπ
θαζνξίδνληαη ηα ζεκεία δηάζεζεο. Γηα ηελ παξνρή ηεο ζρεηηθήο άδεηαο πξνεγείηαη δεκφζηα
πξφζθιεζε ηνπ δήκνπ. ε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ησλ αηηήζεσλ ππεξβαίλεη ηνλ αξηζκφ ησλ πξνο
δηάζεζε αδεηψλ πνπ έρνπλ νξηζηεί κε ηελ πξφζθιεζε, δηελεξγείηαη κε επζχλε ηνπ δήκνπ δεκφζηα
θιήξσζε. Κιήξσζε δηελεξγείηαη θαη κεηαμχ ησλ επηιεγέλησλ γηα ηε ζέζε πνπ ζα θαηαιάβεη ν θάζε
αδεηνχρνο. Η σο άλσ δηαδηθαζία κπνξεί λα γίλεηαη κηα θνξά ην ρξφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ νη
εθδειψζεηο έρνπλ πεξηνδηθφ ραξαθηήξα ή, φηαλ θξηζεί απφ ην δήκν γηα ηελ θάιπςε εθδειψζεσλ
έθηαθηνπ ραξαθηήξα.
Οη εκέξεο δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ ελ ιφγσ πσιεηψλ δελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ
εκεξψλ δηεμαγσγήο ηεο εθδήισζεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ε δηάζεζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη γηα
ρξνληθφ δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν απφ δχν ψξεο πξηλ ηελ έλαξμε θαη δχν ψξεο κεηά ηε ιήμε ηεο
εθδήισζεο.
9. Γηα ηε ρνξήγεζε ησλ αδεηψλ ησλ πεξηπηψζεσλ 7 θαη 8 ιακβάλεηαη απφθαζε θαηά ηα
πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 79 ηνπ λ.3463/2016 (ΦΔΚ Α΄114), ζηελ νπνία πξνβιέπνληαη εηδηθά νη
παξαρσξνχκελεο ζέζεηο, νη ρξφλνη γηα ηνπο νπνίνπο απηέο παξαρσξνχληαη εληφο ηνπ έηνπο, ηα
αλαινγνχληα ηέιε θαη θάζε ιεπηνκέξεηα γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ θαη ηε δηελέξγεηα ηεο
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δηαδηθαζίαο επηινγήο ζε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε έγθξηζε φισλ ησλ ππνβαιιφκελσλ
αηηήζεσλ.
10. Με απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, νη Γήκνη ηεο ρψξαο πξνθαζνξίδνπλ ηα ζεκεία, ζηα
νπνία κπνξεί λα δξαζηεξηνπνηείηαη ζηάζηκα έλαο Παξαγσγφο, είηε εληφο ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ είηε ζε
ζεκείν ηνπ επξχηεξνπ νδηθνχ δηθηχνπ, κε βάζε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ
άξζξν, θαη ζηε ζπλέρεηα ηα ζεκεία απηά λα δηαηίζεληαη κε βάζε ηα αηηήκαηα ησλ Παξαγσγψλ.
Δηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ζέζε αθνξά ζεκείν ζε ρψξν παξαθείκελν ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ
απαηηείηαη έγθξηζε ηεο Σξνραίαο, ε νπνία ζα πεξηέρεη θαη ηηο απαηηήζεηο – πξνδηαγξαθέο πνπ ζα
πξέπεη λα θαιχπηεη ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί θαηάιιειν απφ άπνςε
αζθάιεηαο ησλ δηεξρφκελσλ νδεγψλ θαη θαηαλαισηψλ. Κάζε ζεκείν κπνξεί λα δηαηίζεληαη ζε
δηαθνξεηηθνχο Παξαγσγνχο αλάινγα κε ηηο εκέξεο δξαζηεξηνπνίεζεο θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα
εληφο ηνπ έηνπο πνπ αηηνχληαη νη ηειεπηαίνη. Σν νθεηιφκελν ηέινο θαηάιεςεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ
ππνινγίδεηαη αλάινγα κε ηηο κέξεο θαηάιεςεο εληφο ηνπ έηνπο ζχκθσλα κε ηελ άδεηα θαη
θαηαβάιιεηαη ηκεκαηηθά αλά κήλα θαη κέρξη ην ηέινο ηνπ πξνεγνχκελνπ κήλα απηνχ πνπ αθνξά.
11.
Οη Παξαγσγνί κπνξνχλ λα αηηεζνχλ ζέζεηο ηάζηκνπ Δκπνξίνπ, κφλν ζε Γήκνπο πνπ
ππάγνληαη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ή ησλ Πεξηθεξεηαθψλ
Δλνηήησλ πνπ βξίζθνληαη νη γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο ηνπο.
12. Οη θάηνρνη επαγγεικαηηθψλ αδεηψλ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ, πέξαλ ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην άξζξν
17 ηνπ παξφληνο, δχλαηαη λα αδεηνδνηνχληαη γηα ηελ πψιεζε πξφρεηξσλ γεπκάησλ, φπσο
ελδεηθηηθά θνπινχξηα, ινπθνπκάδεο, θάζηαλα, θαιακπφθηα.
13. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ πξφηαζε ηεο
Δζληθήο Οκνζπνλδίαο Σπθιψλ θαζνξίδνληαη ηα είδε πνπ πσινχλ νη ηπθινί. Έσο ηελ έθδνζε λέαο
Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ηζρχεη ε κε αξηζκφ 633/2015 (ΦΔΚ Β' 2015).
Άξζξν 40.

Σνπνζέηεζε Παξαγσγψλ Πσιεηψλ ζε ζέζεηο ηάζηκνπ Δκπνξίνπ

1. Η δηαδηθαζία ηεο Σνπνζέηεζεο Παξαγσγψλ Πσιεηψλ ζε ζέζεηο ηαζίκνπ Δκπνξίνπ, δηεμάγεηαη
ζε ζηάδηα σο αθνινχζσο:
ηάδην Πξψην: ρνξήγεζε βαζηθήο άδεηαο. Ο Παξαγσγφο ππνβάιιεη ζην Γήκν κφληκεο θαηνηθίαο
ηνπ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 9 ηνπ παξφληνο, θαη αηηείηαη ηε ρνξήγεζε
άδεηαο Παξαγσγνχ Πσιεηή ππαίζξηνπ εκπνξίνπ. Οη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, αθνχ εμεηάζνπλ ηα
πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ αηηνχληα ρνξεγνχλ ην έληππν αδείαο ηνπ
Παξαγσγνχ, εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο θαη
ελεκεξψλνπλ ακειιεηί ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα.
ηάδην Γεχηεξν: ηνπνζέηεζε Παξαγσγνχ Πσιεηή ζε ζέζεηο ηάζηκνπ Δκπνξίνπ. Ο Παξαγσγφο
πνπ ηνπ έρεη ρνξεγεζεί ε άδεηα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ππνβάιιεη αίηεζε ζην Γήκν, ζηα
φξηα ηνπ νπνίνπ, επηζπκεί λα δξαζηεξηνπνηεζεί. ηελ ελ ιφγσ αίηεζε ζα πξέπεη λα δειψλεηαη ην
ρξνληθφ δηάζηεκα δξαζηεξηνπνίεζεο εληφο εθάζηνπ έηνπο, θαζψο θαη νη εκέξεο δξαζηεξηνπνίεζεο.
Η αίηεζε ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ κπνξεί λα ππνβιεζεί θαη ζην Γήκν κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ
Παξαγσγνχ, ηαπηφρξνλα κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ηνπ πξψηνπ ζηαδίνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ν
Γήκνο κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ Παξαγσγνχ ππνρξενχηαη λα δηαβηβάζεη ηελ αίηεζε ζην Γήκν πνπ
απεπζχλεηαη ν Παξαγσγφο. Ο Γήκνο, αθνχ εμεηάζεη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ ζέζεσλ εθδίδεη
δηαπηζησηηθή πξάμε ζχκθσλα κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ή κε, κεξηθψο ή νιηθψο, ην αίηεκα ηνπ
ηειεπηαίνπ. ε πεξίπησζε κε έγθξηζεο ηνπ αηηήκαηνο απαηηείηαη εηδηθή αηηηνιφγεζε. Δλαιιαθηηθά
ν Γήκνο κπνξεί λα δηελεξγεί κία ή πεξηζζφηεξεο θνξέο ην ρξφλν δηαδηθαζία γηα ηελ ηνπνζέηεζε
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Παξαγσγψλ Πσιεηψλ ζε πξνθαζνξηζκέλεο ζέζεηο ζηάζηκνπ εκπνξίνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ε
θαηαλνκή γίλεηαη κε βάζε ην χζηεκα Μνξηνδφηεζεο θαη ν Παξαγσγφο κε ηα πεξηζζφηεξα κφξηα
έρεη ην δηθαίσκα λα επηιέμεη πξψηνο ζέζε θ.ν.θ. Όηαλ εγθξηζεί ην αίηεκα ηνπ Παξαγσγνχ
ελεκεξψλεηαη ακειιεηί ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα, ε ζρεηηθή ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ, ην έληππν
ηεο άδεηάο ηνπ, σο πξνο ην ζεκείν, ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ηηο εκέξεο δξαζηεξηνπνίεζεο θαη
επαλεθηππψλεηαη.
2.
Οη Παξαγσγνί Πσιεηέο, ζηνπο νπνίνπο έρεη απνδνζεί ζέζε, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηεο
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαηνρπξψλνπλ ηε ζέζε απηή θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο άδεηαο
θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ έηνπο πνπ έρνπλ αηηεζεί. Οη παξαγσγνί πσιεηέο πνπ επηζπκνχλ
γηα νπνηνδήπνηε ιφγν λα αιιάμνπλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα δξαζηεξηνπνίεζεο ή λα ην επεθηείλνπλ ζα
πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ηελ σο άλσ δηαδηθαζία. Οη Γήκνη ππνρξενχληαη λα θαζνξίδνπλ θαη λα
εηζπξάηηνπλ ην εκεξήζην ηέινο κε βάζε ην ρξφλν πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ άδεηα, αλεμάξηεηα απφ ηελ
παξνπζία ηνπ Παξαγσγνχ ή φρη.
3.
-

Ο Παξαγσγφο Πσιεηήο ράλεη ηε ζέζε ηνπ, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
νηθεηνζειψο, κε δήισζή ηνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν
αλ δε πιεξψζεη ην αλαινγνχλ ηέινο γηα δχν ζπλερφκελνπο κήλεο
αλ αλαθιεζεί είηε πξνζσξηλά είηε κφληκα ε άδεηά ηνπ.

Άξζξν 41.
χζηεκα Μνξηνδφηεζεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε Παξαγσγψλ πσιεηψλ ζε ζέζεηο
ηάζηκνπ Δκπνξίνπ.
1.
Γηα ηελ θαηαλνκή θαη ηνπνζέηεζε ησλ Παξαγσγψλ πσιεηψλ ζε ζέζεηο ηάζηκνπ Δκπνξίνπ
ιακβάλνληαη ππφςε ηα θξηηήξηα ηνπ Πίλαθα 4 κε ηελ αληίζηνηρε κνξηνδφηεζε γηα θάζε έλα απφ
απηά:
Πίνακας 4: Σύζηημα μοριοδόηηζης για ηην Τοποθέηηζη Παραγωγών ζε θέζεις Σηάζιμοσ
Εμπορίοσ.

Κξηηήξην

Αξηζκφο Μνξίσλ

1. Παιαηφηεηα άδεηαο

2 κφξηα αλά έηνο παιαηφηεηαο

2. Ζ ειηθία ηνπ
δηθαηνχρνπ

10 κφξηα γηα δηθαηνχρνπο πνπ είλαη θάησ ησλ 40 εηψλ θαη γηα
φζνπο είλαη άλσ ησλ 55

3. Δληνπηφηεηα

50 κφξηα, αλ ν Παξαγσγφο δηαηεξεί ηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο
ηνπ εληφο Γήκνπ, ζηνλ νπνίν αηηείηαη ζέζε ηάζηκνπ Δκπνξίνπ.
α. 30 κφξηα αλ ζην ηειεπηαίν έηνο δελ έρεη δηαπηζησζεί θακία
παξάβαζε.

4. Παξαβαηηθφηεηα (Ν.
4264/14, Ν.4177/13)

β. 0 κφξηα αλ ζην ηειεπηαίν έηνο έρεη δηαπηζησζεί κία (1)
παξάβαζε.
γ. -10 κφξηα γηα θάζε παξάβαζε πέξαλ ηεο κηαο πνπ έρεη
δηαπηζησζεί θαηά ην ηειεπηαίν έηνο, κε αλψηαηε κείσζε ηα 40
κφξηα
ε πεξηπηψζεηο ηζνβαζκίαο κεηαμχ ησλ ινηπψλ Παξαγσγψλ πσιεηψλ – θπζηθψλ πξνζψπσλ
πξνθξίλνληαη φζνη έρνπλ πςειφηεξε βαζκνινγία ζηα επηκέξνπο θξηηήξηα θαηά ζεηξά:
1. Παξαβαηηθφηεηα
2. Δληνπηφηεηα
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3. Ηιηθία δηθαηνχρνπ
4. Παιαηφηεηα άδεηαο

ε πεξίπησζε εθ λένπ ηζνβαζκίαο δηελεξγείηαη θιήξσζε κεηαμχ ησλ ηζνβαζκνχλησλ.
2.
Όια ηα αλσηέξσ πνζνηηθά ζηνηρεία αθνξνχλ ηελ θαηάζηαζε ησλ δηθαηνχρσλ φπσο
δηακνξθψλεηαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο αλαθνίλσζεο πιήξσζεο θελψλ ζέζεσλ ζε ιατθέο (ειηθία,
παιαηφηεηα άδεηαο θιπ).
Γηα ηελ παιαηφηεηα ηεο άδεηαο ππνινγίδεηαη ην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο
έθδνζεο άδεηαο (θαηά κήλα θαη έηνο) θαη ηεο εκεξνκελίαο αλαθνίλσζεο ησλ πξνο πιήξσζε ζέζεσλ
(θαηά κήλα θαη έηνο). Αλ ν δηθαηνχρνο απφθηεζε ηελ άδεηα ιφγσ άζθεζεο δηθαηψκαηνο
κεηαβίβαζεο (ππφ νπνηνδήπνηε λνκηθφ θαζεζηψο), ηφηε σο εκεξνκελία έλαξμεο νξίδεηαη ε
εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία κεηαβηβάζηεθε ε άδεηα απηή. Γχλαηαη γηα ην θξηηήξην απηφ λα
απνδίδνληαη κφξηα κε ηε κνξθή δεθαδηθνχ αξηζκνχ, κε ζηξνγγπινπνίεζε ζην δεχηεξν δεθαδηθφ
ςεθίν.
Όζνλ αθνξά ην θξηηήξην ηεο παξαβαηηθφηεηαο, σο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα «ηειεπηαίν έηνο»
νξίδεηαη ε εκεξνκελία αλαθνίλσζεο γηα ηελ θαηαλνκή ησλ πξνο πιήξσζε ζέζεσλ. Όζνλ αθνξά ην
θξηηήξην ηεο ειηθίαο, ν δηθαηνχρνο πνπ είλαη θαηά ηα αλσηέξσ 55 εηψλ θαη 1 εκέξαο δηθαηνχηαη 15
κφξηα.
3.
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο δχλαληαη λα ηξνπνπνηνχληαη ηα σο
άλσ θξηηήξηα θαη ε κνξηνδφηεζή ηνπο.

Άξζξν 42.

Σνπνζέηεζε Δπαγγεικαηηψλ Πσιεηψλ ηάζηκνπ Δκπνξίνπ.

Οη άδεηεο Δπαγγεικαηία Πσιεηή ηάζηκνπ Δκπνξίνπ θαζνξίδνληαη απφ ηα Γεκνηηθά πκβνχιηα
ησλ νηθείσλ Γήκσλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ ΥΥ θαη
πξνθεξχζζνληαη. ηελ πξνθήξπμε, αλαθέξνληαη θαη ηα είδε ησλ αδεηψλ αλά θαηεγνξία, νη ζέζεηο
ηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ, απφ φπνπ ζα δηελεξγνχληαη νη πσιήζεηο, ηα θαηαβαιιφκελα ππέξ ηνπ
δήκνπ ηέιε θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα πνπ θξίλεηαη αλαγθαία. Με απφθαζε ηνπ νηθείνπ
Γεκάξρνπ νξίδεηαη πεληακειήο επηηξνπή ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ αηηήζεσλ, ε νπνία
απνηειείηαη νξίδεηαη απφ ην Γήκαξρν. Χο γξακκαηέαο νξίδεηαη επίζεο ππάιιεινο ηνπ δήκνπ.
Η πξνθήξπμε δεκνζηεχεηαη ζε κία ηνπηθή εθεκεξίδα θάζε Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ηεο νηθείαο
Πεξηθέξεηαο θαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ δήκνπ θαη ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο.
Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αλάγθεο γηα ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο πξνθήξπμεο είλαη ε
αλάπηπμε ηνπ ζηεγαζκέλνπ θαη ηνπ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ, ηδίσο γηα ηα νκνεηδή πξντφληα, νη ιατθέο
αγνξέο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην δήκν, ε ππθλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ, ε αλάγθε γηα πξνκήζεηα ηνπ
πιεζπζκνχ κε ηα πξντφληα πνπ απνηεινχλ ην αληηθείκελν πψιεζεο ησλ πξνο δηάζεζε αδεηψλ θαη ε
αλάδεημε ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ.
Οη επηιεγέληεο αδεηνχρνη επηιέγνπλ θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο κε βάζε ην ζχζηεκα κνξηνδφηεζεο
ην είδνο ηεο άδεηαο πνπ ζα εθδψζνπλ.
Άξζξν 43.
χζηεκα Μνξηνδφηεζεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ Δπαγγεικαηηψλ Πσιεηψλ
ζην ζηάζηκν εκπφξην
1.
Η δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη έθδνζεο ησλ απνηειεζκάησλ
δηεμάγεηαη ζε δχν ζηάδηα:
ηάδην Πξψην: αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ ππνςεθίσλ δηθαηνχρσλ πνπ αλήθνπλ ζηηο
θαηεγνξίεο ηεο Οκάδαο 1 ηνπ άξζξνπ 25. ηελ πξψηε θάζε ηεο δηαδηθαζίαο ρνξεγνχληαη νη άδεηεο
47

πνπ αθνξνχλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηηο εηδηθέο θαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ηα κφξηα ηνπ παξαθάησ
Πίλαθα 5. Πξνεγνχληαη φζνη ππνςήθηνη ζπγθεληξψζνπλ ηα πεξηζζφηεξα κφξηα ζε κία ή
πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θαηεγνξίεο ηεο Οκάδαο 1.
Πίνακας 5. Σύζηημα μοριοδόηηζης για ηην Τοποθέηηζη Επαγγελμαηιών Πωληηών ηης
Ομάδας 1 ζε θέζεις Σηάζιμοσ εμπορίοσ.
Καηεγνξία
α) άηνκα κε αλαπεξία

Αξηζκφο Μνξίσλ
15 κφξηα, αλαπεξία απφ νπνηαδήπνηε αηηία ζε
πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 50%
40 κφξηα, εηδηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαπεξία
είλαη κε ηαηή θαη αθνξά ζηε ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε
ησλ νθζαικψλ (κείσζε νπηηθήο νμχηεηαο ή/θαη
δηαηαξαρή ησλ νπηηθψλ πεδίσλ) ζε πνζνζηφ 80% θαη
άλσ.
β) πνιχηεθλνη θαη ηέθλα απηψλ
31 κφξηα, ηα κφξηα ηεο θαηεγνξίαο απηήο
δηπιαζηάδνληαη
ζε
πεξίπησζε
κνλνγνλετθήο
νηθνγέλεηαο
γ) ηξίηεθλνη
15 κφξηα, ηα κφξηα ηεο θαηεγνξίαο απηήο
δηπιαζηάδνληαη
ζε
πεξίπησζε
κνλνγνλετθήο
νηθνγέλεηαο
δ) γνλείο - θεδεκφλεο αλήιηθσλ ηέθλσλ 23 κφξηα, ηα κφξηα ηεο θαηεγνξίαο απηήο
κε αλαπεξία θαη ζε γνλείο πνπ ηξηπιαζηάδνληαη
ζε
πεξίπησζε
κνλνγνλετθήο
πξνζηαηεχνπλ άηνκα
κε λνεηηθή νηθνγέλεηαο
αλαπεξία, απηηζκφ, ζχλδξνκν down,
εγθεθαιηθή παξάιπζε,
βαξηέο θαη
πνιιαπιέο αλαπεξίεο θαη πνιιαπιέο
αλάγθεο εμάξηεζεο
ε) Έιιελεο Ρνκά πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζηα 8 κφξηα
δεκνηνιφγηα ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο ηεο ρψξαο.
ζη)
άηνκα
απεμαξηεκέλα
απφ 8 κφξηα
εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο
δ) πξνζηάηεο κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ 10 κφξηα
πνπ δελ εληάζζνληαη ζηηο θαηεγνξίεο β, γ
θαη δ)
ε) απνθπιαθηζζέληεο απφ καθξφρξνλε 8 κφξηα
πνηλή
ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο πξνθξίλνληαη φζνη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ κηθξφηεξν νηθνγελεηαθφ
εηζφδεκα κε βάζε ηε Πξάμε Γηνηθεηηθνχ Πξνζδηνξηζκνχ Φφξνπ ηνπ ηειεπηαίνπ νηθνλνκηθνχ
έηνπο. ε πεξίπησζε εθ λένπ ηζνβαζκίαο δηελεξγείηαη θιήξσζε.
ε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ησλ αδεηψλ ηεο Οκάδαο 1 είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ
ππνςεθίσλ, νη ππνιεηπφκελεο άδεηεο πξνζηίζεληαη ζε απηέο ηεο Οκάδαο 2. ε πεξίπησζε πνπ ν
αξηζκφο αδεηψλ ηεο Οκάδαο 1 είλαη κηθξφηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ππνςεθίσλ δηθαηνχρσλ, νη
ππνςήθηνη πνπ, βάζεη ηεο κνξηνδφηεζήο ηνπο, δελ ηνπο ρνξεγείηαη άδεηα πξνζηίζεληαη ζηνπο
ππνςήθηνπο ηεο Οκάδαο 2.
ηάδην Γεχηεξν: θαηαλνκή ησλ ππνινίπσλ ζέζεσλ. Καηά ην ζηάδην απηφ δηαηίζεληαη νη ζέζεηο πνπ
αθνξνχλ ηελ Οκάδα 2, θαζψο θαη νη ηπρφλ ππνιεηπφκελεο ζέζεηο ηεο Οκάδαο 1. Η ππνςήθηνη πνπ
ζπκκεηέρνπλ γηα ηε ρνξήγεζε ησλ αδεηψλ ηεο Οκάδαο 2 θαη ηπρφλ ησλ ππνιεηπφκελσλ αδεηψλ ηεο
Οκάδαο 1, θαζψο θαη νη ππνςήθηνη, ζηνπο νπνίνπο δε ρνξεγείηαη άδεηα θαηά ην πξψην ζηάδην
θαηαηάζζνληαη ζε αχμνπζα ζεηξά κε βάζε ην δεισζέλ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ηνπο φπσο
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εκθαλίδνληαη ζηε Πξάμε Γηνηθεηηθνχ Πξνζδηνξηζκνχ Φφξνπ ηνπ ηειεπηαίνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο.
ηνπο πξψηνπο ζε ζεηξά θαηάηαμεο ππνςεθίνπο ρνξεγείηαη άδεηα ζε αξηζκφ ίζν κε ην αξηζκφ ησλ
πξνο δηάζεζε αδεηψλ ηεο Οκάδαο 2 θαη ησλ ηπρφλ ππνιεηπφκελσλ αδεηψλ ηεο Οκάδαο 1. ε
πεξίπησζε ηζνβαζκίαο κεηαμχ ππνςεθίσλ δηελεξγείηαη θιήξσζε.
2.

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο δχλαηαη λα ηξνπνπνηνχληαη ηα
θξηηήξηα θαη ε κνξηνδφηεζή ηνπο.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ΄: ΠΛΑΝΟΓΗΟ ΔΜΠΟΡΗΟ
Άξζξν 44.

Γεληθά ζέκαηα

1.
Όπνηνο αζθεί ππαίζξην πιαλφδην εκπφξην επηηξέπεηαη λα παξακέλεη ζηάζηκνο κφλν θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο ζπλαιιαγήο.
2.
Γελ επηηξέπεηαη ε άζθεζε πιαλνδίνπ εκπνξίνπ α) ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ εθαηφλ
πελήληα (150) κέηξσλ απφ θαηαζηήκαηα πνπ δηαζέηνπλ νκνεηδή θαη β) ζε δεκνηηθέο θνηλφηεηεο κε
κφληκν πιεζπζκφ άλσ ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) θαηνίθσλ, βάζεη ηεο ηειεπηαίαο δεκνζηεπκέλεο
απνγξαθήο ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη
Αλάπηπμεο ην πιεζπζκηαθφ φξην ηνπ σο άλσ εδαθίνπ β) δχλαηαη λα ηξνπνπνηείηαη ή λα
εμεηδηθεχεηαη ζε επίπεδν Γήκσλ ή Γεκνηηθψλ Κνηλνηήησλ. ηελ πεξίπησζε απηή ε απφθαζε ηνπ
Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ θνηλνπνηείηαη ακειιεηί ζην Γεληθφ Γξακκαηέα Δκπνξίνπ θ’
Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή. Οη Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο ππνρξενχληαη λα αλαξηνχλ θαηάινγν κε ηηο
δεκνηηθέο θνηλφηεηεο ηεο Πεξηθέξεηάο ηνπο, ζηηο νπνίεο επηηξέπεηαη ε άζθεζε Πιαλφδηνπ
Δκπνξίνπ. Οκνίσο ε Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή ππνρξενχηαη λα
αλαξηά ζηελ ηζηνζειίδα ηεο θαηάινγν κε ηηο δεκνηηθέο θνηλφηεηεο φιεο ηεο ρψξαο ζηηο νπνίεο
επηηξέπεηαη ε άζθεζε Πιαλφδηνπ Δκπνξίνπ.
3.
Οη άδεηεο Πιαλνδίνπ Δκπνξίνπ εγθξίλνληαη απφ ηελ Πεξηθέξεηα ζηελ νπνία επηζπκεί λα
δξαζηεξηνπνηεζεί ν αδεηνχρνο πσιεηήο θαη ηζρχνπλ απζηεξά γηα ηα φξηα ηεο Πεξηθέξεηαο απηήο. Η
Πεξηθέξεηα κεηά απφ απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ θαζνξίδεη ην θαηαβαιιφκελν απφ
ηνπο ππαίζξηνπο πσιεηέο πιαλνδίνπ εκπνξίνπ (αλεμαξηήηνπ ηδηφηεηαο Παξαγσγφο ή
Δπαγγεικαηίαο) εηήζην ηέινο αλά άδεηα, ην νπνίν απνηειεί έζνδφ ηεο. Η ελ ιφγσ απφθαζε
θνηλνπνηείηαη ακειιεηί ζην Γεληθφ Γξακκαηέα Δκπνξίνπ θ’ Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή.
4.
Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ παξαζθεπή θαη παξνρή ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ζε δηεξρνκέλνπο
θαηαλαισηέο, νη αδεηνχρνη ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ εκπνξίνπ, κε αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο θηλεηή
θαληίλα δχλαληαη λα παξακέλνπλ θαη ζηάζηκνη ζην ίδην ζεκείν γηα ρξνληθή δηάξθεηα φρη
κεγαιχηεξε ησλ δχν σξψλ θαη γηα φρη πεξηζζφηεξεο απφ κηα θνξά ηελ εκέξα ζηα φξηα ηεο ίδηαο
Σνπηθήο ή Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο ή ηνπ ίδηνπ Γήκνπ, θαηά πεξίπησζε, ρσξίο ηελ πξνυπφζεζε
ηήξεζεο ησλ πιεζπζκηαθψλ πεξηνξηζκψλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. Οη αδεηνχρνη ηνπ
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ιήςεο άδεηαο γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ
θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ απφ ην δήκν, ζηα φξηα ηνπ νπνίνπ πξνζσξηλά ζηαζκεχνπλ, θαη ζπλαθφινπζα
απφ ηα ηέιε ρξήζεο γηα ηε δίσξε παξακνλή ηνπο θαη ηεξνχλ ππνρξεσηηθά αξηζκεκέλν θαη
ζεσξεκέλν απφ ηα αξκφδηα ηκήκαηα ηεο Πεξηθέξεηαο, εκεξνιφγην θχιισλ παξνπζίαο αλά κήλα, κε
αλαγξαθή ηνπ νλνκαηεπψλπκνπ, ηνπ αξηζκνχ αδείαο, ηνπ ΑΦΜ θαζψο θαη ηνπ αξηζκνχ ηακεηαθήο
κεραλήο ηνπ δηθαηνχρνπ πσιεηή. ε ζηήιεο αλαγξάθνληαη ε εκεξνκελία, ην ζεκείν ζηάζκεπζεο
θαη ε ψξα πξνζέιεπζεο, θαζψο θαη φια ηα ζηνηρεία, πνπ αλαγξάθνληαη ζην ππφδεηγκα. Οη
αδεηνχρνη ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ εκπνξίνπ κε αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο θηλεηή θαληίλα νθείινπλ
λα ηεξνχλ ηηο εθάζηνηε πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη απαγνξεχεηαη λα εγθαζίζηαληαη πξνζσξηλά ζε
ρψξνπο πνπ απαγνξεχεηαη ε ζηάζε θαη ε ζηάζκεπζε, ζε ζεκεία πνπ δπζρεξαίλεηαη ε θπθινθνξία,
θαη ζε ρψξνπο πνπ απέρνπλ ιηγφηεξν απφ 150 κέηξα απφ νκνεηδή θαηαζηήκαηα θαη επηρεηξήζεηο,
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θαζψο θαη απφ θαληίλεο ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ. Η δηάζεζε ησλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ζηνπο
δηεξρφκελνπο πξέπεη λα γίλεηαη κε ηξφπν πνπ ζα πξνζηαηεχεηαη ε αζθάιεηα θαη ε ζσκαηηθή
αθεξαηφηεηά απηψλ.
Αδειοδοτοφςα αρχή:
Ονοματεπώνυμο
Δικαιοφχου:
Αρ. Αδείασ Δικαιοφχου:
ΑΦΜ Δικαιοφχου:
Αρ. Σαμειακήσ Μηχανήσ:

τοιχεία που ςυμπληρώνονται από τον Δικαιοφχο

α.
α

Ημερομην
ία

Δήμοσ
ςτάθμευς
ησ

ημείο
τάθμευς
ησ

Ώρα
Προς
ζλευςη
σ

Ώρα
Αποχ
ώρηςησ

τοιχεία που ςυμπληρώνονται από την Ελεγκτ.
Τπηρεςία

Ελεγκτική
Τπηρεςία

Ώρα
ελζγχο
υ

Παρατηρήςει
σ

Τπογραφή
Ελεγκτών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ την
…………………………..

Τπογραφή - φραγίδα

Σελ.:
………….
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5.
ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ απαηηείηαη ε ρξήζε νρήκαηνο γηα ηελ άζθεζε Πιαλνδίνπ
Δκπνξίνπ, ν θάηνρνο ηεο άδεηαο ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα πξνζθνκίδεη ηελ άδεηα νδήγεζεο ηνπ
ηδίνπ ή/θαη ηνπ πξνζψπνπ πνπ ηνλ ππνβνεζά, θαηά πεξίπησζε.
Άξζξν 45.

Υνξήγεζε άδεηαο Πιαλφδηνπ Δκπνξίνπ ζε Παξαγσγνχο Πσιεηέο.

1.
Με απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ θαζνξίδεηαη γηα θάζε Πεξηθέξεηα ν αλψηαηνο
αξηζκφο αδεηψλ Παξαγσγψλ Πσιεηψλ πνπ κπνξνχλ λα δηαηίζεληαη γηα ηελ άζθεζε Πιαλφδηνπ
Δκπνξίνπ.
2.
Κάζε Παξαγσγφο Πσιεηήο επηηξέπεηαη λα αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ εληφο ησλ
δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηεο Πεξηθέξεηαο, ζηελ νπνία δηαηεξεί ηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο ηνπ,
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηε δηαδηθαζία ηνπ παξφληνο.
3.
Η δηαδηθαζία ηεο έγθξηζεο ζε Παξαγσγνχο Πσιεηέο γηα ηελ άζθεζε Πιαλφδηνπ Δκπνξίνπ,
δηεμάγεηαη ζε ζηάδηα σο αθνινχζσο:
ηάδην Πξψην: ρνξήγεζε βαζηθήο άδεηαο. Ο Παξαγσγφο ππνβάιιεη ζην Γήκν κφληκεο θαηνηθίαο
ηνπ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 9 ηνπ παξφληνο, θαη αηηείηαη ηε ρνξήγεζε
άδεηαο Παξαγσγνχ Πσιεηή ππαίζξηνπ εκπνξίνπ. Οη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, αθνχ εμεηάζνπλ ηα
πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ αηηνχληα ρνξεγνχλ ην έληππν αδείαο ηνπ
Παξαγσγνχ εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο θαη
ελεκεξψλνπλ ακειιεηί ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα.
ηάδην Γεχηεξν: ν Παξαγσγφο πνπ ηνπ έρεη ρνξεγεζεί ε άδεηα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ,
ππνβάιιεη αίηεζε ζηελ Πεξηθέξεηα, ζηα φξηα ηεο νπνίαο, επηζπκεί λα δξαζηεξηνπνηεζεί. ηελ ελ
ιφγσ αίηεζε ζα πξέπεη λα δειψλεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα δξαζηεξηνπνίεζεο εληφο εθάζηνπ έηνπο.
Η αίηεζε ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ κπνξεί λα ππνβιεζεί θαη ζην Γήκν κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ
Παξαγσγνχ, ηαπηφρξνλα κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ηνπ πξψηνπ ζηαδίνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ν
Γήκνο κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ Παξαγσγνχ ππνρξενχηαη λα δηαβηβάζεη ηελ αίηεζε ζηελ Πεξηθέξεηα
πνπ απεπζχλεηαη ν Παξαγσγφο. Η Πεξηθέξεηα, αθνχ εμεηάζεη ηελ αίηεζε, εθδίδεη δηαπηζησηηθή
πξάμε ζχκθσλα κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ή κε, κεξηθψο ή νιηθψο, ην αίηεκα ηνπ ηειεπηαίνπ. ε
πεξίπησζε κε έγθξηζεο ηνπ αηηήκαηνο απαηηείηαη εηδηθή αηηηνιφγεζε. ε πεξίπησζε πνπ εγθξηζεί
ην αίηεκα ηνπ Παξαγσγνχ ελεκεξψλεηαη ακειιεηί ην έληππν ηεο άδεηάο ηνπ, σο πξνο ηα
γεσγξαθηθά φξηα δξαζηεξηνπνίεζεο θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη επαλεθηππψλεηαη αθνχ
ελεκεξσζεί ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα.
4.
Οη Παξαγσγνί Πσιεηέο, ζηνπο νπνίνπο έρεη εγθξηζεί άδεηα, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηεο
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαηνρπξψλνπλ ηελ άδεηα απηή θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο άδεηαο
θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ έηνπο πνπ έρνπλ αηηεζεί. Οη παξαγσγνί πσιεηέο πνπ επηζπκνχλ
γηα νπνηνδήπνηε ιφγν λα αιιάμνπλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα δξαζηεξηνπνίεζεο ή λα ην επεθηείλνπλ ζα
πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ηελ σο άλσ δηαδηθαζία.
5.

Ο
Παξαγσγφο Πσιεηήο ράλεη ηελ άδεηά ηνπ, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
- νηθεηνζειψο,
κε
δήισζή
ηνπ
γηα
νπνηνδήπνηε
ιφγν
- αλ δε πιεξψζεη ην αληαπνδνηηθφ ηέινο γηα δχν ζπλερφκελνπο κήλεο
- αλ αλαθιεζεί είηε πξνζσξηλά είηε κφληκα ε άδεηά ηνπ.
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Άξζξν 46.
χζηεκα Μνξηνδφηεζεο γηα ηελ έγθξηζε δξαζηεξηνπνίεζεο Παξαγσγψλ
Πσιεηψλ ζην Πιαλφδην Δκπφξην
1.
Γηα ηελ έγθξηζε άζθεζεο Πιαλφδηνπ Δκπνξίνπ ζε Παξαγσγνχο πσιεηέο ζε ζέζεηο
ιακβάλνληαη ππφςε ηα θξηηήξηα ηνπ Πίλαθα 6 κε ηελ αληίζηνηρε κνξηνδφηεζε γηα θάζε έλα απφ
απηά:
Πίνακας 6: Σύζηημα μοριοδόηηζης για ηην έγκριζη δραζηηριοποίηζης Παραγωγών ζηο
Πλανόδιο Εμπόριο.
Κξηηήξην

Αξηζκφο Μνξίσλ

1. Παιαηφηεηα άδεηαο

2 κφξηα αλά έηνο παιαηφηεηαο

2. Ζ ειηθία ηνπ
δηθαηνχρνπ

10 κφξηα γηα δηθαηνχρνπο πνπ είλαη θάησ ησλ 40 εηψλ θαη γηα
φζνπο είλαη άλσ ησλ 55

3. Παξαβαηηθφηεηα (Ν.
4264/14, Ν.4177/13)

α. 30 κφξηα αλ ζην ηειεπηαίν έηνο δελ έρεη δηαπηζησζεί θακία
παξάβαζε.
β. 0 κφξηα αλ ζην ηειεπηαίν έηνο έρεη δηαπηζησζεί κία (1)
παξάβαζε.
γ. -10 κφξηα γηα θάζε παξάβαζε πέξαλ ηεο κηαο πνπ έρεη
δηαπηζησζεί θαηά ην ηειεπηαίν έηνο, κε αλψηαηε κείσζε ηα 40
κφξηα

ε πεξηπηψζεηο ηζνβαζκίαο κεηαμχ ησλ ινηπψλ Παξαγσγψλ πσιεηψλ – θπζηθψλ πξνζψπσλ
πξνθξίλνληαη φζνη έρνπλ πςειφηεξε βαζκνινγία ζηα επηκέξνπο θξηηήξηα θαηά ζεηξά:
1. Παξαβαηηθφηεηα
2. Ηιηθία δηθαηνχρνπ
3. Παιαηφηεηα άδεηαο

ε πεξίπησζε εθ λένπ ηζνβαζκίαο δηελεξγείηαη θιήξσζε κεηαμχ ησλ ηζνβαζκνχλησλ.
2.
Όια ηα αλσηέξσ πνζνηηθά ζηνηρεία αθνξνχλ ηελ θαηάζηαζε ησλ δηθαηνχρσλ φπσο
δηακνξθψλεηαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο αλαθνίλσζεο πιήξσζεο θελψλ ζέζεσλ ζηάζηκνπ
εκπνξίνπ (ειηθία, παιαηφηεηα άδεηαο θιπ).
Γηα ηελ παιαηφηεηα ηεο άδεηαο ππνινγίδεηαη ην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο
έθδνζεο άδεηαο (θαηά κήλα θαη έηνο) θαη ηεο εκεξνκελίαο αλαθνίλσζεο ησλ πξνο πιήξσζε ζέζεσλ
(θαηά κήλα θαη έηνο). Αλ ν δηθαηνχρνο απφθηεζε ηελ άδεηα ιφγσ άζθεζεο δηθαηψκαηνο
κεηαβίβαζεο (ππφ νπνηνδήπνηε λνκηθφ θαζεζηψο), ηφηε σο εκεξνκελία έλαξμεο νξίδεηαη ε
εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία κεηαβηβάζηεθε ε άδεηα απηή. Γχλαηαη γηα ην θξηηήξην απηφ λα
απνδίδνληαη κφξηα κε ηε κνξθή δεθαδηθνχ αξηζκνχ, κε ζηξνγγπινπνίεζε ζην δεχηεξν δεθαδηθφ
ςεθίν.
Όζνλ αθνξά ην θξηηήξην ηεο παξαβαηηθφηεηαο, σο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα «ηειεπηαίν έηνο»
νξίδεηαη ε εκεξνκελία αλαθνίλσζεο γηα ηελ θαηαλνκή ησλ πξνο πιήξσζε ζέζεσλ. Όζνλ αθνξά ην
θξηηήξην ηεο ειηθίαο, ν δηθαηνχρνο πνπ είλαη θαηά ηα αλσηέξσ 55 εηψλ θαη 1 εκέξαο δηθαηνχηαη 15
κφξηα.
3.
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο δχλαηαη λα ηξνπνπνηνχληαη ηα
θξηηήξηα θαη ε κνξηνδφηεζή ηνπο.
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Άξζξν 47.

Υνξήγεζε άδεηαο Πιαλνδίνπ Δκπνξίνπ ζε Δπαγγεικαηίεο Πσιεηέο.

1.
Οη επαγγεικαηηθέο άδεηεο γηα ηελ άζθεζε πιαλνδίνπ εκπνξίνπ ρνξεγνχληαη ζε θπζηθά
πξφζσπα θαηφπηλ ζπκκεηνρήο ζε πξνθήξπμε. Πξνθεηκέλνπ γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ Πιαλνδίνπ
Δκπνξίνπ ε ζρεηηθή πξνθήξπμε εθδίδεηαη απφ ηελ νηθεία Πεξηθέξεηα κεηά απφ απφθαζε ηνπ
Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ. Η πξνθήξπμε αλαξηάηαη ζην δηθηπαθφ ηφπν ηεο Πεξηθέξεηαο, ησλ
Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ θαη ησλ δήκσλ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη δεκνζηεχεηαη ζε κία ηνπηθή
εθεκεξίδα θάζε Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο.
2.
Με απφθαζε ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηάξρε, κεηά απφ απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ
πκβνπιίνπ, εθδίδεηαη ε ζρεηηθή πξνθήξπμε, ζηελ νπνία θαζνξίδεηαη ν αξηζκφο ησλ πξνο δηάζεζε
επαγγεικαηηθψλ αδεηψλ, ηα πξνο πψιεζε πξντφληα πνπ αθνξά ε άδεηα απηή, νη έρνληεο δηθαίσκα
ζπκκεηνρήο θαη ε θαηαλνκή ζηηο Οκάδεο ηνπ άξζξνπ 25 «Θεηηθέο Γξάζεηο», ν ηφπνο θαη ε
πξνζεζκία θαηάζεζεο ησλ αηηήζεσλ, ε νπνία δε κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ηνπ ελφο κελφο, ηα
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πέξαλ απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξφληα λφκν θαη απφ ηα νπνία
ηεθκαίξεηαη φηη ν αηηψλ είλαη πξφζσπν πνπ εκπίπηεη ζηηο εηδηθέο θαηεγνξίεο, ε αξκφδηα επηηξνπή
ειέγρνπ ησλ ππνβαιιφκελσλ αηηήζεσλ θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα πνπ θξίλεηαη αλαγθαία. Σα
Σκήκαηα Δκπνξίνπ ησλ Γηεπζχλζεσλ Αλάπηπμεο θάζε Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο δέρνληαη ηηο
αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη ηηο δηαβηβάδνπλ ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο ηεο
Πεξηθέξεηαο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε αμηνιφγεζε.
3.
Σα θξηηήξηα, ζχκθσλα κε ηα νπνία εθηηκά ε Πεξηθέξεηα ηελ αλάγθε έθδνζεο αδεηψλ
Πιαλνδίνπ Δκπνξίνπ είλαη ν αξηζκφο ησλ ήδε ρνξεγεζεηζψλ αδεηψλ Πιαλνδίνπ Δκπνξίνπ, ηδίσο
γηα ηα νκνεηδή πξντφληα, ε ππθλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ θαη ε πξαγκαηηθή αλάγθε γηα πξνκήζεηα ηνπ
θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ κε ηα πξντφληα πνπ απνηεινχλ ην αληηθείκελν πψιεζεο ησλ πξνο δηάζεζε
αδεηψλ.
4.
Η Πεξηθέξεηα ζπληάζζεη πίλαθεο απνθιεηνκέλσλ ιφγσ κε πιεξφηεηαο ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ θαη πίλαθεο αηηνχλησλ κε πιήξε δηθαηνινγεηηθά. Οη αηηνχληεο πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηνπο πίλαθεο απνθιεηνκέλσλ δηαηεξνχλ δηθαίσκα έλζηαζεο εληφο δέθα (10)
εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηνπο ζην δηθηπαθφ ηφπν ηεο Πεξηθέξεηαο.
5.

Καηά ησλ πηλάθσλ επηιεγέλησλ ρσξεί έλζηαζε ελψπηνλ ηνπ Πεξηθεξεηάξρε.

6.
Αξκφδηα αξρή γηα ηελ έθδνζε ησλ παξαπάλσ αδεηψλ ζηνπο δηθαηνχρνπο είλαη ν δήκνο, ζηνλ
νπνίν ν ελδηαθεξφκελνο έρεη ηε κφληκε θαηνηθία ηνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ε Πεξηθέξεηα απνζηέιιεη
ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνπο δήκνπο κφληκεο θαηνηθίαο ησλ αδεηνχρσλ πξνθεηκέλνπ
γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο, ηελ εγγξαθή ζην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα θαη θάζε άιιε απαηηνχκελε
ελέξγεηα.
Άξζξν 48.
χζηεκα Μνξηνδφηεζεο γηα ηελ ρνξήγεζε αδεηψλ Πιαλνδίνπ Δκπνξίνπ ζε
Δπαγγεικαηίεο Πσιεηέο
1.
Η δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη έθδνζεο ησλ απνηειεζκάησλ
δηεμάγεηαη ζε δχν ζηάδηα:
ηάδην Πξψην: αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ ππνςεθίσλ δηθαηνχρσλ πνπ αλήθνπλ ζηηο
θαηεγνξίεο ηεο Οκάδαο 1 ηνπ άξζξνπ 19. ηελ πξψηε θάζε ηεο δηαδηθαζίαο ρνξεγνχληαη νη άδεηεο
πνπ αθνξνχλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηηο εηδηθέο θαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ηα κφξηα ηνπ παξαθάησ
Πίλαθα 7. Πξνεγνχληαη φζνη ππνςήθηνη ζπγθεληξψζνπλ ηα πεξηζζφηεξα κφξηα ζε κία ή
πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θαηεγνξίεο ηεο Οκάδαο 1.
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Πίνακας 7. Σύζηημα μοριοδόηηζης για ηη χορήγηζη αδειών Επαγγελμαηιών Πωληηών ηης
Ομάδας 1 ζηο Πλανόδιο εμπόριο.
Καηεγνξία
α) άηνκα κε αλαπεξία

Αξηζκφο Μνξίσλ
15 κφξηα, αλαπεξία απφ νπνηαδήπνηε αηηία ζε
πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 50%
β) πνιχηεθλνη θαη ηέθλα απηψλ
31 κφξηα, ηα κφξηα ηεο θαηεγνξίαο απηήο
δηπιαζηάδνληαη
ζε
πεξίπησζε
κνλνγνλετθήο
νηθνγέλεηαο
γ) ηξίηεθλνη
15 κφξηα, ηα κφξηα ηεο θαηεγνξίαο απηήο
δηπιαζηάδνληαη
ζε
πεξίπησζε
κνλνγνλετθήο
νηθνγέλεηαο
δ) γνλείο - θεδεκφλεο αλήιηθσλ ηέθλσλ 23 κφξηα, ηα κφξηα ηεο θαηεγνξίαο απηήο
κε αλαπεξία θαη ζε γνλείο πνπ ηξηπιαζηάδνληαη
ζε
πεξίπησζε
κνλνγνλετθήο
πξνζηαηεχνπλ άηνκα
κε λνεηηθή νηθνγέλεηαο
αλαπεξία, απηηζκφ, ζχλδξνκν down,
εγθεθαιηθή παξάιπζε,
βαξηέο θαη
πνιιαπιέο αλαπεξίεο θαη πνιιαπιέο
αλάγθεο εμάξηεζεο
ε) Έιιελεο Ρνκά πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζηα 20 κφξηα
δεκνηνιφγηα ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο ηεο ρψξαο.
ζη)
άηνκα
απεμαξηεκέλα
απφ 8 κφξηα
εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο
ε) πξνζηάηεο κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ 10 κφξηα
πνπ δελ εληάζζνληαη ζηηο θαηεγνξίεο β),
γ) θαη δ)
ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο πξνθξίλνληαη φζνη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ κηθξφηεξν νηθνγελεηαθφ
εηζφδεκα κε βάζε ηε Πξάμε Γηνηθεηηθνχ Πξνζδηνξηζκνχ Φφξνπ ηνπ ηειεπηαίνπ νηθνλνκηθνχ
έηνπο. ε πεξίπησζε εθ λένπ ηζνβαζκίαο δηελεξγείηαη θιήξσζε.
ε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ησλ αδεηψλ ηεο Οκάδαο 1 είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ
ππνςεθίσλ, νη ππνιεηπφκελεο άδεηεο πξνζηίζεληαη ζε απηέο ηεο Οκάδαο 2. ε πεξίπησζε πνπ ν
αξηζκφο αδεηψλ ηεο Οκάδαο 1 είλαη κηθξφηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ππνςεθίσλ δηθαηνχρσλ, νη
ππνςήθηνη πνπ, βάζεη ηεο κνξηνδφηεζήο ηνπο, δελ ηνπο ρνξεγείηαη άδεηα πξνζηίζεληαη ζηνπο
ππνςήθηνπο ηεο Οκάδαο 2.
ηάδην Γεχηεξν: θαηαλνκή ησλ ππνινίπσλ ζέζεσλ. Καηά ην ζηάδην απηφ δηαηίζεληαη νη ζέζεηο πνπ
αθνξνχλ ηελ Οκάδα 2, θαζψο θαη νη ηπρφλ ππνιεηπφκελεο ζέζεηο ηεο Οκάδαο 1. Η ππνςήθηνη πνπ
ζπκκεηέρνπλ γηα ηε ρνξήγεζε ησλ αδεηψλ ηεο Οκάδαο 2 θαη ηπρφλ ησλ ππνιεηπφκελσλ αδεηψλ ηεο
Οκάδαο 1, θαζψο θαη νη ππνςήθηνη, ζηνπο νπνίνπο δε ρνξεγείηαη άδεηα θαηά ην πξψην ζηάδην
θαηαηάζζνληαη ζε αχμνπζα ζεηξά κε βάζε ην δεισζέλ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ηνπο φπσο
εκθαλίδνληαη ζηε Πξάμε Γηνηθεηηθνχ Πξνζδηνξηζκνχ Φφξνπ ηνπ ηειεπηαίνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο.
ηνπο πξψηνπο ζε ζεηξά θαηάηαμεο ππνςεθίνπο ρνξεγείηαη άδεηα ζε αξηζκφ ίζν κε ην αξηζκφ ησλ
πξνο δηάζεζε αδεηψλ ηεο Οκάδαο 2 θαη ησλ ηπρφλ ππνιεηπφκελσλ αδεηψλ ηεο Οκάδαο 1. ε
πεξίπησζε ηζνβαζκίαο κεηαμχ ππνςεθίσλ δηελεξγείηαη θιήξσζε.
2.
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο δχλαηαη λα ηξνπνπνηνχληαη ηα
θξηηήξηα θαη ε κνξηνδφηεζή ηνπο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε’: ΤΣΖΜΑ ΔΛΔΓΥΩΝ ΚΑΗ ΚΤΡΩΔΩΝ – ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟ
ΤΣΖΜΑ
Άξζξν 49.

Βαζηθέο αξρέο

1.
θνπφο ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρσλ θαη θπξψζεσλ είλαη λα εμαζθαιίζεη θαηάιιειεο ζπλζήθεο
γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ αγνξψλ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ ψζηε λα επηηπγράλεηαη
ε πξνζηαζία θαη ε αλάπηπμε ζπλζεθψλ πγηνχο αληαγσληζκνχ θαη ε πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηεο
νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ θαηαλαισηψλ. Με γλψκνλα ηα παξαπάλσ, ην ζχζηεκα ειέγρσλ θαη
θπξψζεσλ αθνινπζεί ηηο παξαθάησ βαζηθέο αξρέο:
α.
Σηκσξία
δηνηθνχκελσλ.

ησλ

παξαβαηηθψλ

ζπκπεξηθνξψλ

ρσξίο

νηθνλνκηθή

εμνπζέλσζε

ησλ

β.
Πξννδεπηηθά απμαλφκελεο θπξψζεηο κε βάζε ηε ζνβαξφηεηα ηεο παξάβαζεο θαη ηελ
επαλαιακβαλφκελε παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ελφο εθάζηνπ πσιεηή
γ.

Πξνζηαζία δηνηθνχκελνπ έλαληη ηπρφλ απζαίξεησλ ζπκπεξηθνξψλ ειεγθηψλ

δ.

Αίζζεκα δηθαίνπ ησλ λνκίκσο δξαζηεξηνπνηνχκελσλ πσιεηψλ

ε.

Αληαπνδνηηθφηεηα ζηελ απφδνζε ησλ εηζπξαρζέλησλ πξνζηίκσλ

Άξζξν 50.

Φνξείο ειέγρνπ

1.
Αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηνλ έιεγρν εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ησλ
θαη’ εμνπζηνδφηεζή ηνπο εθδηδφκελσλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ είλαη:
(α)
νη ππεξεζίεο θαη ηα φξγαλα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο
Καηαλαισηή ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, (ζε παλειιήληα θιίκαθα)
(β)
νη ππεξεζίεο θαη ηα φξγαλα ησλ Πεξηθεξεηψλ, (εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηεο
Πεξηθέξεηάο ηνπο)
(γ)
νη αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ηα φξγαλα ησλ δήκσλ, (εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ
ηνπο)
(δ) ηα Κ.Δ.ΛΑ.Τ.Δ. (Κιηκάθηα Διέγρνπ Λατθψλ Αγνξψλ θαη Τπαίζξηνπ Δκπνξίνπ)
(ε)
επηθνπξηθά ε Διιεληθή Αζηπλνκία θαη ε Οηθνλνκηθή Αζηπλνκία (παλειιήληα θιίκαθα,
επηθνπξηθή ζπλδξνκή ζε εηδηθφηεξνπο ειέγρνπο)
(ζη)

νη Τπεξεζίεο ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο (ζηελ πεξηνρή ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπο)

2.
Οη σο άλσ Τπεξεζίεο Διέγρνπ, νθείινπλ λα ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο ζε δεηήκαηα
ζπληνληζκνχ ειέγρσλ θαη δηάρπζεο ηεο πιεξνθνξίαο. Όπνπ πξνθχπηνπλ δεηήκαηα ζπληνληζκνχ
ειέγρσλ αξκφδην φξγαλν θαη θνηλφ ζεκείν επαθήο νξίδεηαη ην ΤΚΑΠ.
3.
Η Γηεχζπλζε Θεζκηθψλ Ρπζκίζεσλ θαη Δπνπηείαο Αγνξάο Πξντφλησλ θαη Τπεξεζηψλ ζηα
φξηα ησλ αξκνδηνηήησλ θαη δπλαηνηήησλ ηεο νθείιεη λα ζπλεπηθνπξεί ηνπο ινηπνχο θνξείο
ειέγρνπ, ηδηαίηεξα ηηο Πεξηθέξεηεο θαη ηνπο Γήκνπο κε θάζε πξφζθνξν κέζν (ελδεηθηηθά: λα ζέηεη
ζηε δηάζεζή ηνπο πξφηππα θχιια ειέγρνπ, λα δηνξγαλψλεη ή λα ζπκκεηέρεη σο εηζεγεηήο ζε
εκεξίδεο - ζεκηλάξηα ζε ζέκαηα ειέγρνπ, λα δηελεξγεί απφ θνηλνχ κε ηνπο αλσηέξσ θνξείο
ειέγρνπο θιπ).
4.
Φνξείο ειέγρνπ πνπ είλαη αξκφδηνη γηα ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ηξνθίκσλ, ηε δηαθίλεζε
ηνπ Καλφλεο Γηαθίλεζεο ησλ Πξντφλησλ, εθαξκνγήο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο δηαηεξνχλ
αθέξαηεο ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο ζηα ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ.
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Άξζξν 51.
1.

Τπνρξεψζεηο θαη θαζήθνληα ειεγθηψλ

Σα θπζηθά πξφζσπα - ειεγθηέο νθείινπλ:

α.
Να επηδεηθλχνπλ επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά θαη νπδέηεξε - αληηθεηκεληθή ζηάζε έλαληη
ηνπ ειεγρφκελνπ θαη λα ζέβνληαη ηελ πξνζσπηθή αμηνπξέπεηα θαη επαγγεικαηηθή ηνπ ππφζηαζε.
β.

Να έρνπλ πιήξε γλψζε θαη ζαθή άπνςε ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ ειέγρνπ πνπ δηεμάγνπλ.

γ.
Να επηδεηθλχνπλ ζηνλ ειεγρφκελν ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα (π.ρ. εληνιή ειέγρνπ) θαζψο
θαη ηα έγγξαθα ηαπηνπνίεζήο ηνπο (π.ρ. δειηίν ππεξεζηαθήο ή αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο). Οη
δηαηάμεηο απηέο δελ αθνξνχλ ηα φξγαλα ησλ ζσκάησλ αζθαιείαο (ΔΛ.Α., Ληκεληθφ ψκα,
Οηθνλνκηθή Αζηπλνκία), ηα νπνία, φκσο, ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο – θαλφλεο
πνπ αθνινπζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ειέγρσλ ηνπο.
2.
ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο παξάβαζεο γηα ηελ νπνία ηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ παξφληνο
δελ έρνπλ αξκνδηφηεηα επηβνιήο θχξσζεο ή έρνπλ απφ θνηλνχ κε άιιε ππεξεζία (πρ. κε έθδνζε
θνξνινγηθνχ παξαζηαηηθνχ) ζπληάζζεηαη έθζεζε ειέγρνπ, ε νπνία απνζηέιιεηαη ακειιεηί ζηελ
αξκφδηα ππεξεζία γηα ηηο πεξαηηέξσ δηθέο ηεο ελέξγεηεο.
3.
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο πνπ εθδίδεηαη εληφο ηξηψλ (3)
κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο εμεηδηθεχνληαη νη ππνρξεψζεηο ησλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ
θαη δίλνληαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ άζθεζε ησλ ειέγρσλ.
4.
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ειέγρσλ, νη αξκφδηνη ππάιιεινη έρνπλ θαζήθνληα εηδηθνχ
αλαθξηηηθνχ ππαιιήινπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο.
Άξζξν 52.

Τπνρξεψζεηο ειεγρνκέλνπ

Οη ειεγρφκελνη ππνρξενχληαη:
α.
λα δέρνληαη ηνλ έιεγρν αδηακαξηχξεηα νπνπδήπνηε θαη αλ απηφο δηελεξγείηαη (ζην ρψξν
επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζην ρψξν πνπ ηεξνχληαη ηα έγγξαθα παξαζηαηηθά ζηνηρεία, ζηηο
εζληθέο νδνχο, ζην ρψξν παξαγσγήο θιπ)
β.

λα εθνδηάδνπλ ηνλ έιεγρν κε ηα δεηνχκελα θάζε θνξά αιεζή ζηνηρεία

γ.
λα παξαιακβάλνπλ ηα νπνηαδήπνηε έγγξαθα ηνπ ειέγρνπ (έθζεζε ειέγρνπ, απφθαζε
επηβνιήο πξνζηίκνπ θιπ), είηε απνδέρνληαη ηα επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ είηε φρη.
Άξζξν 53.

Γηαδηθαζία ειέγρσλ – δηνηθεηηθή θαη δηθαζηηθή πξνζηαζία

1.
Η ππεξεζία ειέγρνπ είλαη ππνρξεσκέλε λα εθδίδεη θαη λα εθνδηάδεη ηνπο ππαιιήινπο ησλ
θιηκαθίσλ κε πξάμε «ΔΝΣΟΛΗ ΔΛΔΓΥΟΤ» ηνπ παξφληνο, ζηελ νπνία ζα κλεκνλεχνληαη ηα
ζηνηρεία ησλ ειεγθηψλ, ν ρψξνο άζθεζεο ηνπ ειέγρνπ θαη ε εκεξνκελία ηεο ελ ιφγσ εληνιήο. Σα
ειεγθηηθά φξγαλα ππνρξενχληαη ζε θάζε έιεγρν λα επηδεηθλχνπλ ηελ ΔΝΣΟΛΗ ΔΛΔΓΥΟΤ θαζψο
θαη ηα ζηνηρεία ηαπηνπνίεζήο ηνπο.
2.
Σν ειεγθηηθφ φξγαλν πνπ βεβαηψλεη ηελ παξάβαζε ζπληάζζεη, εηο ηξηπινχλ, έθζεζε
βεβαίσζεο ηεο παξάβαζεο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη: α) ηα ζηνηρεία ηεο
ηαπηφηεηαο ηνπ παξαβάηε πσιεηή, β) ν ρξφλνο θαη ν ηφπνο ηειέζεσο ηεο παξάβαζεο, γ) ζπλνπηηθή
πεξηγξαθή ηεο παξάβαζεο. Η έθζεζε βεβαίσζεο ηεο παξάβαζεο ππνγξάθεηαη απφ ην φξγαλν πνπ
βεβαηψλεη ηελ παξάβαζε θαη ηνλ παξαβάηε πσιεηή. Δάλ ν ηειεπηαίνο αξλείηαη λα ππνγξάςεη,
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γίλεηαη ζρεηηθή κλεία απφ ην ειεγθηηθφ φξγαλν. ε θάζε πεξίπησζε ε έθζεζε βεβαίσζεο
παξάβαζεο, ζα θαηαηίζεηαη ζην Φνξέα Διέγρνπ απφ ηνπο Διεγθηέο, καδί κε έθζεζε ειέγρνπ ζηελ
νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη κε βάζε ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ν ζπγθεθξηκέλνο ειεγρφκελνο
πσιεηήο έρεη ή δελ έρεη ππνπέζεη ζηελ ίδηα παξάβαζε (θαηά πεξίπησζε) θαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο
παξαβάζεσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πσιεηή. Καηά πεξίπησζε ν θνξέαο ειέγρνπ ειέγρεη ηα
αλαθεξφκελα θαη, φπνπ απαηηείηαη, επηβάιεη ζπκπιεξσκαηηθή θχξσζε κε βάζε ηα αλαθεξφκελα ζε
επφκελν άξζξν.
3.
Η πξάμε επηβνιήο δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ ππφθεηηαη ζε ελδηθνθαλή πξνζθπγή, ε νπνία
αζθείηαη ελψπηνλ ηνπ νηθείνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ζε πξνζεζκία
είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν απνδεδεηγκέλε θνηλνπνίεζή ηεο ζηνλ ππφρξεν.
Η απφθαζε επί ηεο πξνζθπγήο εθδίδεηαη κέζα ζε πξνζεζκία (10) εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζε ηεο
πξνζθπγήο. Πξνθεηκέλνπ γηα θπξψζεηο πνπ έρνπλ επηβιεζεί απφ ηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο ε ελδηθνθαλήο πξνζθπγή αζθείηαη ελψπηνλ ηνπ νηθείνπ
Τπνπξγνχ.
4.
Η απφθαζε επί ηεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ππφθεηηαη ζε πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ ηνπ ηφπνπ φπνπ εδξεχεη ην φξγαλν φπνπ εμέδσζε ηελ πξάμε επηβνιήο
ηνπ πξνζηίκνπ, κέζα ζηελ πξνζεζκία ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο
Γηθνλνκίαο (Ν. 2717/99, 60 εκέξεο). Γηα ηελ θαη’ αξρήλ απνδνρή ηεο δηθαζηηθήο πξνζθπγήο, ν
ππφρξενο ζα πξέπεη λα θαηαβάιιεη ην 20% ηνπ επηβιεζέληνο πξνζηίκνπ, ελεκεξψλνληαο ακειιεηί
ηελ ππεξεζία πνπ επέβαιιε ην πξφζηηκν.
5.
ε θάζε πεξίπησζε πνπ πξνβιέπεηαη σο θχξσζε ε πξνζσξηλή ή νξηζηηθή αλάθιεζε άδεηαο
ηφηε ππνβάιιεηαη αλαιπηηθή Έθζεζε Διέγρνπ απφ ηνπο δηελεξγνχληεο ηνλ έιεγρν ειεγθηέο, πξνο
ηνλ άκεζα Πξντζηάκελφ ηνπο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ακειιεηί θαη ζηνλ πσιεηή πνπ ηνλ αθνξά κε
ηελ επηζήκαλζε φηη έρεη δηθαίσκα λα ππνβάιιεη έγγξαθν ππφκλεκα κε ηηο απφςεηο ηνπ, ζε
πξνζεζκία πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ελ ιφγσ Έθζεζεο Διέγρνπ. Η θχξσζε
επηβάιιεηαη απφ ην αλψηεξν ηεξαξρηθά φξγαλν ηνπ Φνξέα Διέγρνπ (Γεληθφ Γξακκαηέα Δκπνξίνπ
θ’ Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή, Πεξηθεξεηάξρε, Γήκαξρν θαηά πεξίπησζε). ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε
απφθαζε επηβνιήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θχξσζεο θνηλνπνηείηαη ακειιεηί ζην θνξέα έθδνζεο ηεο
άδεηαο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα.
Άξζξν 54.

Κπξψζεηο

Βαζηθέο ή ζεκειηψδεηο παξαβάζεηο ζεσξνχληαη απηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε:

1.
α.

Φνξνδηαθπγή

β.

Παξεκπφξην

γ.

Πψιεζε ρσξίο άδεηα

δ.

Άξλεζε – Παξεκπφδηζε ειέγρνπ, ςεπδή ζηνηρεία ζηνλ έιεγρν

ε.

Παξαπνίεζε πξνέιεπζεο εηδψλ – έιιεηςε ζηνηρείσλ ηρλειαζηκφηεηαο

ζη. Γηαθίλεζε πξντφλησλ κε ηδηνπαξαγφκελσλ (κφλν γηα παξαγσγνχο)
2.
Σν εχξνο ησλ ρξεκαηηθψλ πξνζηίκσλ θπκαίλνληαη απφ 100 € έσο 3.000 €, ελψ ην εχξνο ησλ
κε ρξεκαηηθψλ πξνζηίκσλ ζα είλαη απφ «ζχζηαζε» έσο νξηζηηθή αλάθιεζε ηεο άδεηαο. Γηα ηηο
παξαθάησ παξαβάζεηο επηβάιιεηαη δηνηθεηηθά πξφζηηκα σο εμήο:
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Πίνακας 8. Παραβάζεις και ανηίζηοιτες κσρώζεις ηοσ Νόμοσ
Καηεγνξία Παξαβάζεσλ

Παξάβαζε

Κχξσζε
(πνζά ζε €)

Σππηθέο -Γηνηθεηηθέο
Τπνρξεψζεηο

Έιιεηςε άδεηαο ζε Λατθέο
Αγνξέο

3000

Σππηθέο -Γηνηθεηηθέο
Τπνρξεψζεηο

Έιιεηςε άδεηαο ζε ηάζηκν
Δκπφξην

1000

Σππηθέο -Γηνηθεηηθέο
Τπνρξεψζεηο

Έιιεηςε άδεηαο ζε Πιαλφδην
Δκπφξην
Έιιεηςε άδεηαο ζε Πιαλφδην
ή ηάζηκν Δκπφξην, γηα ηελ
άζθεζε ηνπ νπνίνπ δελ
ρξεζηκνπνηήζεθε
απηνθηλνχκελν φρεκα

Σππηθέο -Γηνηθεηηθέο
Τπνρξεψζεηο

Σππηθέο -Γηνηθεηηθέο
Τπνρξεψζεηο

Σππηθέο -Γηνηθεηηθέο
Τπνρξεψζεηο
Σππηθέο -Γηνηθεηηθέο
Τπνρξεψζεηο
Σππηθέο -Γηνηθεηηθέο
Τπνρξεψζεηο

Φεπδήο δήισζε

Με θαηνρή άδεηαο θαηά ηνλ
έιεγρν
Με εκπξφζεζκε αλαλέσζε
άδεηαο
Με αλαλέσζε επαγγεικαηηθήο
άδεηαο γηα δηάζηεκα ελφο
έηνπο απφ ηελ πξνβιεπφκελε
εκεξνκελία αλαλέσζεο

Σππηθέο -Γηνηθεηηθέο
Τπνρξεψζεηο

Με ηήξεζε πξνβιεπφκελσλ
δηαδηθαζηψλ γηα ηελ
πξφζιεςε ππαιιήινπ

Σππηθέο -Γηνηθεηηθέο
Τπνρξεψζεηο
Σππηθέο -Γηνηθεηηθέο
Τπνρξεψζεηο

Με απηνπξφζσπε
πξνζέιεπζε αδηθαηνιφγεηα
Άξλεζε ή παξεκπφδηζε
ειέγρνπ

Γηεπθξηλίζεηο
Με ηαπηφρξνλε
ελεκέξσζε ηνπ Γήκνπ
ζηνλ νπνίν έγηλε ε
παξάβαζε γηα ηπρφλ
δηεθδίθεζε ησλ
δηθαησκάησλ ηνπ ζρεηηθά
κε ηε ρξήζε δεκφζηνπ δεκνηηθνχ ρψξνπ
Με ηαπηφρξνλε
ελεκέξσζε ηνπ Γήκνπ
ζηνλ νπνίν έγηλε ε
παξάβαζε γηα ηπρφλ
δηεθδίθεζε ησλ
δηθαησκάησλ ηνπ ζρεηηθά
κε ηε ρξήζε δεκφζηνπ δεκνηηθνχ ρψξνπ

1000

200
Αλάθιεζε
άδεηαο θαη
2000 επξψ
πξφζηηκν
θαη
ζπλέπεηεο
ηνπ λφκνπ
1599/1986
100
100

Καη πεξαηηέξσ έιεγρνο γηα
ην αλ θαηέρεη άδεηα ή κε.
Καη πξνζσξηλή αλάθιεζε
έσο ηελ αλαλέσζε

Οξηζηηθή
αλάθιεζε
άδεηαο

500

Με ηαπηφρξνλε
ελεκέξσζε ησλ αξκφδησλ
πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ
ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο
Δξγαζίαο

300
800
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Έιιεηςε βηβιίνπ
δηαθηλνχκελσλ πνζνηήησλ
άξζξν 3
Σππηθέο -Γηνηθεηηθέο
Τπνρξεψζεηο

⃰ Γηα ηνπο 2 πξψηνπο κήλεο
απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ
παξφληνο ε θχξσζε ζα είλαη
απιή ζχζηαζε.

Σππηθέο -Γηνηθεηηθέο
Τπνρξεψζεηο

Με ελεκέξσζε βηβιίνπ
δηαθηλνχκελσλ πνζνηήησλ

Σππηθέο -Γηνηθεηηθέο
Τπνρξεψζεηο

Άξλεζε παξαιαβήο εγγξάθσλ
ειέγρνπ

Απζαίξεηε αιιαγή
ρψξνπ (Λατθέο ή άιιεο
ππαίζξηεο νξγαλσκέλεο
αγνξέο/ηάζηκν
Δκπφξην)

Δπέθηαζε
εγθαηάζηαζεο πψιεζεο
πέξαλ ηεο εγθεθξηκέλεο
(Λατθέο ή άιιεο
ππαίζξηεο νξγαλσκέλεο
αγνξέο/ηάζηκν
Δκπφξην)

Τπέξβαζε
εγθεθξηκέλεο ρσξηθήο
δξαζηεξηφηεηαο
(πιαλφδην εκπφξην)
Απνπζία δηαθξηηηθήο
ζήκαλζεο παξαγσγνχ επαγγεικαηία
Αλαιεζήο ζήκαλζε
παξαγσγνχ - επαγγεικαηία

Καζεκεξηλή δηεπζέηεζε

Καζεκεξηλή δηεπζέηεζε
Καζεκεξηλή δηεπζέηεζε

1000

Με ηαπηφρξνλε
ελεκέξσζε ηεο νηθείαο
ΓΟΤ θαη ηεο ηξηκεινχο
επηηξνπήο γηα πεξαηηέξσ
έιεγρν

200

Με ηαπηφρξνλε
ελεκέξσζε ηεο νηθείαο
ΓΟΤ θαη ηεο ηξηκεινχο
επηηξνπήο γηα πεξαηηέξσ
έιεγρν

200

500

500
1000

Δπηρεηξεκαηηθή Λεηηνπξγία

Πψιεζε κε δεινχκελσλ
πξντφλησλ απφ παξαγσγνχο

1000

Δπηρεηξεκαηηθή Λεηηνπξγία

Πψιεζε κεγαιχηεξεο
πνζφηεηαο απφ ηε δεινχκελε
απφ παξαγσγνχο

1000

Πψιεζε κε ηδηνπαξαγφκελσλ
πξντφλησλ απφ παξαγσγφ

2000 θαη
πξνζσξηλή
αλάθιεζε
ηεο άδεηαο
γηα έλα έηνο

Δπηρεηξεκαηηθή Λεηηνπξγία

Αλά πξντφλ θαη πεξαηηέξσ
έιεγρνο γηα άζθεζε
εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο
θαη ελεκέξσζε ηεο
ηξηκεινχο επηηξνπήο γηα
πεξαηηέξσ έιεγρν
Αλά πξντφλ θαη πεξαηηέξσ
έιεγρνο γηα άζθεζε
εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο
θαη ελεκέξσζε ηεο
ηξηκεινχο επηηξνπήο γηα
πεξαηηέξσ έιεγρν
Με ηαπηφρξνλε
ελεκέξσζε ηεο νηθείαο
ΓΟΤ.
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Δπηρεηξεκαηηθή Λεηηνπξγία

Υξήζε κε εγθεθξηκέλεο
ηακεηαθήο κεραλήο

Πξνζσξηλή
αλάθιεζε
άδεηαο γηα
ηξεηο κήλεο

Με ηαπηφρξνλε
ελεκέξσζε ηεο νηθείαο
ΓΟΤ

Δπηρεηξεκαηηθή Λεηηνπξγία

Φεπδήο δήισζε παξαγσγνχ
γηα παξαγφκελεο πνζφηεηεο

Καληίλεο

ππέξβαζε ηεο ρξνληθήο
δηάξθεηαο ησλ δχν σξψλ ηεο
παξ.4 ηνπ άξζξνπ 44

2000 θαη
Με ηαπηφρξνλε
πξνζσξηλή ελεκέξσζε ηεο νηθείαο
αλάθιεζε ΓΟΤ.
ηεο άδεηαο
γηα έλα έηνο
θαη ζε
πεξίπησζε
ππνηξνπήο
νξηζηηθή
αθαίξεζε
ηεο άδεηαο
θαη
απαγφξεπζε
έθδνζεο
λέαο άδεηαο
γηα ηνλ ίδην,
ηε ζχδπγν ή
ηα ηέθλα,
φηαλ
πξφθεηηαη
γηα ηηο ίδηεο
θαιιηέξγεηεο
Με ηαπηφρξνλε
ελεκέξσζε ηεο νηθείαο
500
ΓΟΤ.

Καληίλεο

γηα κε ηήξεζε θαθέινπ
θχιισλ παξνπζίαο αλά κήλα
παξ.4 ηνπ άξζξνπ 44

Με ηαπηφρξνλε
ελεκέξσζε ηεο νηθείαο
ΓΟΤ.

Καληίλεο

γηα κε ελεκέξσζε ηνπ ελ
ιφγσ θαθέινπ
παξ.4 ηνπ άξζξνπ 44

Καληίλεο

Καληίλεο

γηα κε ηήξεζε ηεο
ππνρξέσζεο ηεο ειάρηζηεο
απφζηαζεο ησλ 150 κέηξσλ
παξ.4 ηνπ άξζξνπ 44
ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο ησλ
σο
άλσ
ηεζζάξσλ
(4)
παξαβάζεσλ
ζε
ρξνληθφ
δηάζηεκα κηθξφηεξν ηνπ ελφο
έηνπο
ην
πξφζηηκν
δηπιαζηάδεηαη
θαη
ζε
πεξίπησζε ηέιεζεο ησλ ίδησλ
παξαβάζεσλ γηα ηξίηε θνξά
αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ ηεο
παξάβαζεο
ε
άδεηα
αλαθαιείηαη ππνρξεσηηθά απφ
ηνλ νηθείν Πεξηθεξεηάξρε γηα

1000

200

500

Με ηαπηφρξνλε
ελεκέξσζε ηεο νηθείαο
ΓΟΤ.
Με ηαπηφρξνλε
ελεκέξσζε ηεο νηθείαο
ΓΟΤ.
Με ηαπηφρξνλε
ελεκέξσζε ηεο νηθείαο
ΓΟΤ.
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ρξνληθφ δηάζηεκα 3 (ηξηψλ)
κελψλ

Καληίλεο

γηα κε ηήξεζε ηεο
ππνρξέσζεο ηνπ ρξφλνπ
δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο
παξαγξάθνπ 8 ηνπ αξ. 39

500

Με ηαπηφρξνλε
ελεκέξσζε ηεο νηθείαο
ΓΟΤ.

3.
Σν χςνο ηνπ επηβιεζέληνο δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ κεηψλεηαη ζην ήκηζπ εάλ ν ππφρξενο
εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζε απηφλ ηεο ζρεηηθήο πξάμεο πξνβεί
ζε θαηαβνιή ηνπ πξνζηίκνπ. Η θαηαβνιή απηή ζπλεπάγεηαη ηελ απηνδίθαηε παξαίηεζε ηνπ
ππφρξενπ απφ θάζε δηθαίσκα πξνζβνιήο ή ακθηζβήηεζεο ηεο πξάμεο επηβνιήο πξνζηίκνπ.
4.
Δάλ ζε δηάζηεκα ελφο έηνπο δηαπηζησζεί φηη ν πσιεηήο έρεη ππνπέζεη ζηελ ίδηα παξάβαζε
ηνπ λφκνπ (θαη’ άξζξν θαη παξάγξαθν) ην πξφζηηκν δηπιαζηάδεηαη. ε πεξίπησζε πνπ αξρηθψο
πξνβιέπεηαη σο θχξσζε ε πξνζσξηλή αλάθιεζε άδεηαο ηφηε ζηελ επαλάιεςε ηεο παξάβαζεο
επηβάιιεηαη ε νξηζηηθή αλάθιεζε ηεο άδεηαο, αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ ηέιεζεο ηεο επαλαιεπηηθήο
παξάβαζεο.
5.
Η άδεηα αλαθαιείηαη πξνζσξηλά γηα έμη (6) κήλεο εθφζνλ
δηθαηνχρνο πσιεηήο ππνπέζεη ζε νπνηαδήπνηε παξάβαζε ηνπ λφκνπ
θνξέο. ε πεξίπησζε πνπ έρεη ππνπέζεη ζε δηάζηεκα δχν (2) εηψλ ζε
Τπεξεζία πνπ θαηαρψξεζε θαη βεβαίσζε ηελ ηειεπηαία παξάβαζε
δηθαηνχρν γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο επηπιένλ παξάβαζεο.

ζε δηάζηεκα δχν εηψλ, ν
γηα πάλσ απφ ηέζζεξηο (4)
ηέζζεξηο (4) παξαβάζεηο, ε
ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνλ

6.
Οη θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη δπλάκεη ηνπ λφκνπ, δελ ζίγνπλ εηδηθφηεξα δηνηθεηηθά
πξφζηηκα πνπ επηβάιινληαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα γηα παξαβάζεηο ησλ θαλφλσλ εκπνξίαο θαη
δηαθίλεζεο πξντφλησλ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία ή εηδηθφηεξα κέηξα πνπ επηβάιινληαη
απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί αληηκεηψπηζεο παξεκπνξίνπ, θνξνδηαθπγήο, αζθάιεηαο ηξνθίκσλ,
ζεκάησλ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. Δηδηθά γηα κε έθδνζε ησλ
πξνβιεπφκελσλ παξαζηαηηθψλ (απφδεημε, ηηκνιφγην) εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα
Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ θαη γηα παξαβάζεηο φπσο αλαθξηβείο ή παξαπιαλεηηθέο
ελδείμεηο επί ηεο πηλαθίδαο (π.ρ. πξνέιεπζε), δηάζεζε πξντφλησλ ρσξίο ηα απαηηνχκελα
παξαζηαηηθά ή κε παξαπνηεκέλα θαη αλαθξηβή παξαζηαηηθά εθαξκφδνληαη νη Καλφλεο ΓΙΔΠΠΤ.
7.
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, δχλαληαη λα ηξνπνπνηνχληαη νη σο άλσ δηνηθεηηθέο
θπξψζεηο.
Άξζξν 55. Γηαδηθαζία είζπξαμεο ησλ δηνηθεηηθψλ πξνζηίκσλ
1.
Σα δηνηθεηηθά πξφζηηκα βεβαηψλνληαη ζηελ αξκφδηα ΓΟΤ απφ ην θνξέα πνπ εμέδσζε ηελ
δηνηθεηηθή πξάμε επηβνιήο πξνζηίκνπ
αθνχ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία ππνβνιήο
πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ή αθνχ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθπγήο ζην
Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν.
Μεηά ηελ έθδνζε δηθαζηηθήο απφθαζεο, ην πνζνζηφ ηνπ 20% πνπ έρεη θαηαβάιιεη ν δηνηθνχκελνο
ζπκςεθίδεηαη ή επηζηξέθεηαη νιηθά ή κεξηθά θαηά πεξίπησζε.
2.
Σα δηνηθεηηθά πξφζηηκα ηνπ παξφληνο εηζπξάηηνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα
Δηζπξάμεσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ θαη απνδίδνληαη αλάινγα κε ην θνξέα πνπ επέβαιε ην πξφζηηκν σο
αθνινχζσο:
-θαηά 100% ζηνπο ΟΣΑ α΄ θαη β΄ βαζκνχ, αλ ην πξφζηηκν έρεη επηβιεζεί απφ φξγαλα ησλ ΟΣΑ,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ
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-θαηά 100% ζηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ζε πεξίπησζε πνπ ην πξφζηηκν έρεη επηβιεζεί απφ ηα
ειεγθηηθά ηεο φξγαλα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή
-θαηά 100% ζην θνξέα ζπγθξφηεζεο ησλ ΚΔΛΑΤΔ, αλ ην πξφζηηκν έρεη επηβιεζεί απφ ηα κηθηά
θιηκάθηα θαη
-θαηά 100% ζηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, αλ ην πξφζηηκν έρεη επηβιεζεί απφ ηα ινηπά ειεγθηηθά
φξγαλα ηνπ παξφληνο.
Σα σο άλσ έζνδα αμηνπνηνχληαη γηα ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή αλαβάζκηζε θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν
ησλ δηελεξγνχκελσλ ειέγρσλ θαη ηελ έγθπξε ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε ησλ πσιεηψλ
ππαίζξηνπ εκπνξίνπ, φπσο ελδεηθηηθά έμνδα κεηαθίλεζεο, δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ, έθδνζε
πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ θιπ.
3.
Με Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο
θαη Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ζεζπίδνληαη δηαηάμεηο κε ηηο
νπνίεο κέξνο ησλ εζφδσλ πνπ πεξηέξρνληαη ζηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ απφ ηα σο άλσ
πξφζηηκα δχλαηαη λα δηαηίζεληαη ζε δεκφζηα ηακεία πνπ ζρεηίδνληαη κε αιιειέγγπεο δξάζεηο θαη
βνήζεηα πξνο εππαζείο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ.
Άξζξν 56.

Καλφλεο επηείθεηαο

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο πνπ ιακβάλεηαη κεηά απφ γλψκε θαη
εηζήγεζε ηνπ ΤΚΑΠ, δχλαληαη λα θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο απαιιαγήο ή
κείσζεο ησλ πξνζηίκσλ πνπ επηβάιινληαη ζε βάξνο πσιεηψλ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ, ζε πεξίπησζε
πνπ νη ηειεπηαίνη ζπκβάιινπλ ζηε δηεξεχλεζε ππνζέζεσλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε παξάλνκε ή
παξάηππε δηαθίλεζε εκπνξεπκάησλ, θνξνδηαθπγή θαη δηαθζνξά ζην ρψξν ησλ ππαίζξησλ αγνξψλ
ελ γέλεη.
Άξζξν 57.
Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα
Γηα ηελ νξζή παξαθνινχζεζε ησλ ρνξεγνχκελσλ αδεηψλ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ, ηελ αλαλέσζε ησλ
ζηνηρείσλ απηψλ, ησλ δηελεξγνχκελσλ ειέγρσλ θαη ηελ επηβνιή θαη είζπξαμε ησλ πξνζηίκσλ
ηεξείηαη ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ.
Η ειεθηξνληθή βάζε πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα είλαη ην Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα
Πεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο (ζην εμήο «Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα).
1. Μεηξψν Αδεηψλ
Κάζε ηζρχνπζα, έσο ηε δεκνζίεπζε ηνπ λένπ λφκνπ, άδεηα πσιεηή ππαηζξίνπ εκπνξίνπ θαη θάζε
λέα άδεηα πνπ εθδίδεηαη επηβάιιεηαη λα έρεη θαηαρσξεζεί ζην ΟΠΠΑ.
Γηα ην ιφγν απηφ φια ηα θπζηθά πξφζσπα αδεηνχρνη ππαηζξίνπ εκπνξίνπ (ιατθψλ αγνξψλ,
ζηάζηκνπ θαη πιαλφδηνπ εκπνξίνπ) ζα πξέπεη λα πξνζέξρνληαη ζηνπο δήκνπο κφληκεο θαηνηθίαο
ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα απνγξαθνχλ θαη λα ηνπο απνδνζεί λέν έληππν άδεηαο. Γηα αδεηνχρνπο ιατθψλ
αγνξψλ αξκνδηφηεηαο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, νη αδεηνχρνη πξνζέξρνληαη
ζηηο νηθείεο Γηεπζχλζεηο Λατθψλ Αγνξψλ.
2. Μεηξψν Διέγρσλ – Πξνζηίκσλ
Όιεο νη Δθζέζεηο Διέγρνπ θαζψο θαη ηα επηβιεζέληα πξφζηηκα ζα πξέπεη λα θαηαρσξίδνληαη
ακειιεηί απφ ηνπο αξκφδηνπο πξνο ηνχην ππαιιήινπο ζην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα.
Δηδηθφηεξεο ιεπηνκέξεηεο αλαθνξηθά κε ηα ζηνηρεία πνπ ζα ηεξνχληαη ππνρξεσηηθά θαη ηελ ελ
γέλεη ιεηηνπξγία ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο, ηα ζηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα θέξνπλ νη
αδεηνχρνη, ην πξφγξακκα απνγξαθήο θαη νη ζρεηηθέο πξνζεζκίεο αλά πεξηθέξεηα ζα
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απνζαθελίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, ζρεηηθέο εγθπθιίνπο θαη
δειηία ηχπνπ. Μεηά ην πέξαο ησλ ηαζζφκελσλ πξνζεζκηψλ νη άδεηεο πνπ δελ έρνπλ θαηαρσξεζεί
ζην ζχζηεκα, δελ ζα ηζρχνπλ κέρξη ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή ηνπο. Δθπξφζεζκε θαηαγξαθή
ζπλεπάγεηαη πξφζηηκν χςνπο 100 Δπξψ, ελψ ε εκπνξηθή δξαζηεξηνπνίεζε ησλ πσιεηψλ, ησλ
νπνίσλ νη άδεηεο δελ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα, κεηά ην πέξαο ησλ ελ ιφγσ
πξνζεζκηψλ ζα ζεσξείηαη σο δξαζηεξηνπνίεζε ειιείςεη αδείαο κε ηηο ζπλεπαγφκελεο θπξψζεηο.
3. Μεηξψν Λατθψλ Αγνξψλ
Όινη νη θνξείο ιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη λα θαηαρσξίζνπλ ηηο Λατθέο Αγνξέο πνπ ιεηηνπξγνχλ ππφ
ηελ επζχλε ηνπο ζην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ζ’. ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΔ – ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΔΝΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
Άξζξν 58.

Μεηαβαηηθέο Γηαηάμεηο

1. Γηα ηηο άδεηεο Δπαγγεικαηία πσιεηή, πνπ έρνπλ εθδνζεί πξηλ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ
παξφληνο λφκνπ, ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Ν. 4264/2014, φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ην αξ. 93, παξ. 11 ηνπ Ν. 4314/14 παξακέλεη ζε ηζρχ.
Γηα ηηο πεξηπηψζεηο κεηαβίβαζεο ιφγσ ζαλάηνπ πνπ επήιζε ην πξνεγνχκελν έηνο ηεο δεκνζίεπζεο
ηνπ παξφληνο, ηα ζρεηηθά αηηήκαηα δχλαηαη λα εμεηαζηνχλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23, εθφζνλ
απηά ππνβιεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο εληφο δχν (2) κελφο απφ ηε δεκνζίεπζε.
2.
Με ηελ επηθχιαμε ησλ παξ. 2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 44 φιεο νη άδεηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ
άζθεζε Πιαλφδηνπ Δκπνξίνπ, αλεμαξηήησο απφ ην ρξφλν θαη ην λνκηθφ θαζεζηψο έθδνζήο ηνπο,
ηζρχνπλ γηα ηα δηνηθεηηθά φξηα ηεο Πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία αλήθεη ε εθδνχζα αξρή.
3.
Δληφο δχν εηψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, νη Πεξηθέξεηεο ππνρξενχληαη λα
πξνθεξχζζνπλ ζέζεηο Λατθψλ Αγνξψλ γηα Δπαγγεικαηίεο πσιεηέο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο
Λατθέο Αγνξέο επζχλεο ηνπο θαη γηα ιηγφηεξεο απφ πέληε (5) εκέξεο εβδνκαδηαίσο. ηελ
πεξίπησζε απηή κνλαδηθφ θξηηήξην γηα ηε κνξηνδφηεζε είλαη νη εκέξεο πνπ δε δξαζηεξηνπνηείηαη
(1 κφξην γηα θάζε εκέξα πνπ δε δξαζηεξηνπνηείηαη) θαη ζε πεξηπηψζεηο ηζνβαζκίαο αλάινγα κε ην
δεινχκελν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα κε βάζε ην ηειεπηαίν εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα ηεο ΓΓΓΔ. Ο
δηθαηνχρνο κε ην ρακειφηεξν εηζφδεκα επηιέγεη πξψηνο θνθ. ε πεξηπηψζεηο εθ λένπ ηζνβαζκίαο
δηελεξγείηαη θιήξσζε κεηαμχ ησλ ηζνβαζκνχλησλ.
4. Έσο ηελ πιήξε εθαξκνγή ηνπ ΟΠ αλαζηέιιεηαη ε έθδνζε θάζε κνξθήο επαγγεικαηηθψλ
αδεηψλ ππαηζξίνπ εκπνξίνπ, θαζψο θαη ε δεκηνπξγία λέσλ ιατθψλ αγνξψλ. Με απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο δχλαηαη λα δηαθνπεί ε σο άλσ αλαζηνιή.
5. Δηδηθά γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ ζηνπο ρεξζαίνπο ρψξνπο ηνπηθήο αξκνδηφηεηαο ησλ Οξγαληζκψλ
Ληκέλσλ, Ληκεληθψλ Σακείσλ θαη καξίλσλ ηνπ Δ.Ο.Σ., νη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 2323/1995,
δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ.
6. Σα θιηκάθηα ειέγρνπ ιατθψλ αγνξψλ θαη ππαίζξηνπ εκπνξίνπ, φπσο ε ζχζηαζε ηνπο
πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 7α ηνπ λ. 2323/1995, δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ θαη απνηεινχλ ειεγθηηθά
φξγαλα ησλ πεξηπηψζεσλ α`, β` θαη γ` ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ παξφληνο. Όπνπ ζην
άξζξν 7α ηνπ λ. 2323/1995 γίλεηαη ιφγνο γηα ην έξγν ησλ θιηκαθίσλ ειέγρνπ ιατθψλ αγνξψλ θαη
ππαηζξίνπ εκπνξίνπ, λνείηαη εθεμήο ν έιεγρνο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ησλ
θαη` εμνπζηνδφηεζε θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ.
7. Μέρξη ηελ έθδνζε ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη ζηε δηαηεξνχκελε
παξάγξαθν 12 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2323/1995 (Α` 145), ηζρχεη ην π.δ. 12/2005 (Α` 10).
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8. Μέρξη ηελ έθδνζε ησλ απνθάζεσλ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ πκβνπιίσλ ηνπ άξζξνπ 36,
εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη πξνεγνχκελεο απνθάζεηο ησλ θαηά ηφπνπο θνξέσλ ιεηηνπξγίαο.
9. Οη Γηεπζχλζεηο Λατθψλ Αγνξψλ πνπ ζπζηάζεθαλ ζηηο Πεξηθέξεηεο Αηηηθήο θαη Κεληξηθήο
Μαθεδνλίαο κε ην άξζξν 83 ηνπ Ν.4314/2014 (ΦΔΚ Α΄265) εληάζζνληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο
εζσηεξηθνχο Οξγαληζκνχο ιεηηνπξγίαο ησλ αλσηέξσ Πεξηθεξεηψλ θαη δχλαληαη λα ηξνπνπνηνχληαη
ζχκθσλα κε ην άξζξν 241 ηνπ Ν.3842/2010.

Άξζξν 59.

Καηαξγνχκελεο δηαηάμεηο

Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, θαηαξγνχληαη νη θάησζη δηαηάμεηο:
1.
2.
3.
4.

Σα άξζξα 1 έσο 35 ηνπ λ.4264/2014 (ΦΔΚ Α΄118)
Σα άξζξα 85 θαη 92 ηνπ λ. 4314/2014 (ΦΔΚ Α΄265)
Σν δεχηεξν θαη ηξίην εδάθην ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ λ.4314/2014.
Κάζε άιιε δηάηαμε πνπ ξπζκίδεη δηαθνξεηηθά ηα ζέκαηα ηνπ παξφληνο.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΣΗΣΛΟ ΤΠΖΡΔΗΑ (ηεο επηζπεχδνπζαο ηνλ έιεγρν)
Σαρ. Γ/λζε: ……………………….….……
Σει.: ……………….., Fax: …….………….

Αχμσλ Αξηζκφο:..........................
Ημερομηνία: ……………………………..

Αριθμ.Πρωτ. ............

ΕΝΣΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΤ

Προσ τουσ υπαλλήλουσ ελεγκτζσ:

1.

........................................................................... (επικεφαλήσ)

2.

...........................................................................

3.

...........................................................................

4.

...........................................................................

Αντικείμενο ελζγχου:
Η εφαρμογή διατάξεων του ν. /2016 για τη ρφθμιςη του υπαιθρίου εμπορίου
Περιοχή ή ςημείο/α ελζγχου:

Ημ/νία διεξαγωγήσ ελζγχου:

Η παροφςα εντολή επιδεικνφεται ςτον ελεγχόμενο κατά την ζναρξη του ελζγχου.

Ο Προϊςτάμενοσ τησ υπηρεςίασ

(Σφραγίδα τησ Υπηρεςίασ)

(Ονομ/νο-Yπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ν χςνο ηνπ επηβιεζέληνο δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ κεηψλεηαη ζην ήκηζπ εάλ ν ππφρξενο θαηαβάιεη ην πξφζηηκν ζηελ Γ.Ο.Τ. πνπ ππάγεηαη εληφο
είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηνπ θαη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ απφ ηελ άζθεζε ηεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο. Ζ θαηαβνιή απηή
ζπλεπάγεηαη ηελ απηνδίθαηε παξαίηεζε ηνπ ππφρξενπ απφ θάζε δηθαίσκα πξνζβνιήο ή ακθηζβήηεζεο ηεο πξάμεο επηβνιήο πξνζηίκνπ. Σν
απνδεηθηηθφ θαηαβνιήο ηνπ κεησκέλνπ πξνζηίκνπ πξνζθνκίδεηαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ.
ΣΗΣΛΟ ΤΠΖΡΔΗΑ…………………….
Αχμσλ Αξηζκφο:..........................
Σαρ. Γ/λζε: ……………………….….……
Σει.: ……………….., Fax: …….………….

ΔΚΘΔΖ ΒΔΒΑΗΩΖ ΠΑΡΑΒΑΖ
Άξζξνπ … ηνπ ν. /2016 για τη ρφθμιςη του υπαιθρίου εμπορίου
(Σςνηάζζεηαι ειρ ηπιπλούν)

1.

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΟ

1. ηνηρεία Διεγρφκελνπ
Ολνκαηεπψλπκν:
………………………………………………………………………………………………………………………………………….….…….…….....
Όλνκα Παηξφο: ………................................................................
Όλνκα Μεηξφο: ……….......................................................................
Έηνο Γέλλεζεο: ……….................................................................
Σφπνο Γέλλεζεο: ……….....................................................................
Γ/λζε Καηνηθίαο: …...................................................................
Πφιε……………………………………………………………..…...
Σαρ. Κψδηθαο: …........................................................................
Σειέθσλν: ….......................................................................................
Αξηζκφο Α.Γ.Σ. ή Γηαβ/ξίνπ: …...............................................
Δθδ. Αξρή: …......................................................................................
Α.Φ.Μ.: …....................................................................................
Αξκ. Γ.Ο.Τ.: …...................................................................................

2. Ιδιότητα Ελεγχόμενου
Πιαλφδηνο Πσιεηήο

Παξαγσγφο Λατθήο Αγνξάο

ηάζηκνο Πσιεηήο

Δπαγγεικαηίαο Λατθήο Αγνξάο

2.

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΖΝ ΠΑΡΑΒΑΖ

1. Σφπνο

θαη
Υξφλνο
Ηκεξ/ληα : ..................................................................................
Γηεχζπλζε : ……..........................................................................
Γήκνο : .......................................................................................
Ώξα :...........................................................................................
Πεξηνρή : ....................................................................................
Ννκφο
:.......................................................................................

Σέιεζεο

ηεο

Παξάβαζεο
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2. Δίδνο Παξάβαζεο
(ζςνοπηική πεπιγπαθή παπάβαζηρ ηος άπθ. ..ηος Ν………….και αναγπαθή ηηρ ζσεηικήρ διάηαξηρ)
...................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................

3. Δπηβαιιφκελν Υξεκαηηθφ Πξφζηηκν (ολογπάθωρ)
........................................................................................................................................................επξψ.(Καηαβάλλεηαι ζηη Δ.Ο.Υ. - ……….……………

Απόψεισ ελεγχόμενου:

Ζκεξνκελία …...../…...../.….....
Ο ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΟ:

(Τπνγξαθή-Ολνκ/κν)

1.
2.
3.

ΟΗ ΔΛΔΓΚΣΔ:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
(Ολνκ/κα-Τπνγξαθέο)

□Άξλεζε ππνγξαθήο
ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΟΤ (άξζξν 53)
-Καηά ηεο πξάμεο απηήο ρσξεί ελδηθνθαλήο πξνζθπγή ε νπνία αζθείηαη ελψπηνλ ηνπ νηθείνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ή
ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, αλ ην πξφζηηκν έρεη επηβιεζεί απφ ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ Τπνπξγείνπ, , θαηά πεξίπησζε, κέζα ζε
πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζηνλ ππφρξεν. Η απφθαζε επί ηεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήοππφθεηηαη ζε πξνζθπγή
ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ κέζα ζε εμήληα (60) εκέξεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο.
- Σν χςνο ηνπ επηβιεζέληνο δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ κεηψλεηαη ζην ήκηζπ εάλ ν ππφρξενο θαηαβάιεη ην πξφζηηκν ζηελ Γ.Ο.Τ. πνπ ππάγεηαη εληφο
είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηνπ θαη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ απφ ηελ άζθεζε ηεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο. Η θαηαβνιή απηή
ζπλεπάγεηαη ηελ απηνδίθαηε παξαίηεζε ηνπ ππφρξενπ απφ θάζε δηθαίσκα πξνζβνιήο ή ακθηζβήηεζεο ηεο πξάμεο επηβνιήο πξνζηίκνπ. Σν
απνδεηθηηθφ θαηαβνιήο ηνπ κεησκέλνπ πξνζηίκνπ πξνζθνκίδεηαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ.

